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بالجريدة يلرسماة عدد 5613 بأاأيخ 3) من أجب 1441 )18 ماأس 
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يلأعديلي يملنش أ بالجريدة يلرسماة عدد )561 بأاأيخ 11 ماأس 1)1) 
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1371)عمالة تكادير - يدي رتنان ........................................................................
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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 يملعلن ن في مادين يإلشهاأ يلقان ني إثبات ه يتهم ريلسلطات يملسندة إليهم.
رال تأحمل يإلديأة تية مسؤرلاة فاما يأعلق بمضم ن يإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 ENTREPRISE SOUFIANE

TRAVAUX

E.S.T SARL AU

 تأسيس شركة ذ.م.م.ش.ر

تم تأسيس) بمقأ�سى عقد عرفي،)

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

ذ.م.م.ش.

 ENTREPRISE(:(يللقب يالجأماعي

 SOUFIANE TRAVAUX E.S.T

SARL AU

يلشريك ريملساهم):

يللحاة) يحمر  سفاان  يلساد 

 11.111 ب) (CB(5156( ب.ر.ط)

سهم.

يحمر) سفاان  (: يل حاد) يملسير 

يللحاة.

أتس يملا ):)1.111.111)دأهم.

يلنشاط):

تعما  يلبناء.

تشغا  مخألفة.

يملدة):)99)سنة.

بريهام) شاأع  (56 أقم) (: يلعن ين)

 ( أقم) يلطابق  (56 عماأة) يلررديني 

يملحاط يلر3اط.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) (14 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

يلأجاأي) يلسجل  أقم  تحت  ((1(1

.154585

1 P

دي ين يبسأاذ صالح يلدين يلشنكاطي

م ثق

47،)محج يلحسن يلثاني،)يلطابق يلثاني

يلديأ يلباضاء

يلهاتف):)0522.47.03.31/0522.47.03.32

15((.47.13.71

يلفاكس):)47.13.14.))15

REALITES ZENATA
SAS

أتسمالها : 311.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : يلديأ يلباضاء

3، زنقة يب  زيد يلدب �سي

)سابقا ناكر)

تلقاه) ت ثاقي،) عقد  بمقأ�سى 

شنكاطي،) يلدين  صالح  يبسأاذ 

بأاأيخ)11)سبأمبر)1)1)،)تم تأسيس)

تأميز) يملبسطة،) يملساهمة  شركة 

بالخصائص يلأالاة):

 REALITES ZENATA (: يلتسماة)

SAS

يلغرض يالجأماعي):

تشكاله) بكافة  يلعقاأي  يإلنعاش 

يلأجزئة) رخاصة عملاات يلأقسام،)

با ) إلعادة  تر  لنفسها  ريلتشياد 

يملخصصة) يملباني  جما   تأجير  تر 

يلأجاأية) يبنشطة  تر  لإلسكان 

ريلصناعاة.

ريملقارالت) يلعملاات  جما  

يملأعلقة بابشغا  يلعم ماة،)يلعامة،)

يلهندسة) رتعما   يلخاصة  يملباني 

يملدناة.

يلعامة يملباني  جما    تشياد 

ريلفردية تر يلجماعاة،) تر يلخاصة،) (

يلدهان) يلتس ية،) تعما   رتنفاذ 

ريلرصف.

يمل يد) جما   ريسأيريد  شريء)

ريملعديت ريبدريت ريمللحقات يلالزمة)

للماأسة تنشطة يلشركة.

مباشرة) غير  ير  مباشرة  يملشاأكة 

هدف) لها  يلتي  يلشركات  جما   في 

إنشاء) عن طريق  تر مشابه،) مشابه 

تر) تر يملساهمة في خلقها،) يلشركات،)

يلقائمة،) زيادة في أتسما  يلشركات 

تر عن طريق يل صاية،)شريء)يبرأيق)

يملالاة،)يلسنديت رغير ذلك.

يلعملاات) جما   عامة،) ر3صفة 

يملنق لة،) يلأجاأية،) تر  يلصناعاة 

تأعلق) قد  يلتي  يملالاة،) تر  يلعقاأية 

بشكل مباشر تر غير مباشر بالغرض)

تعزز) قد  ريلتي  للشركة  يالجأماعي 

تط أ يلشركة.

يملقر) يق   (: يالجأماعي) يملقر 

يلباضاء،) بالديأ  للشركة  يالجأماعي 

)سابقا) يلدب �سي) زيد  يب   زنقة  (،3

ناكر).

تم تحديد أتس يملا ) (: أتس يملا )

مقسمة) دأهم،) (311.111 مبلغ) في 

تبلغ) إسماة  بقامة  سهم  (3111 إلى)

مكأتبة) يل يحد،) للسهم  دأهم  (111

إلى) (1 مرقمة من) رمدف عة بالكامل،)

3111)رمخصصة بالكامل على يلنح )

يلأالي):

 Financière( Réalités شركة)

ب) (International( Afrique( SAS

2,970)سهم.

شركة)Réalités(Afrique(SAS)ب)

31)سهم.

يملجم ع):)3111)سهم.

99)سنة يبأديء) :)حددت في) يملدة)

من تقااد يلشركة بالسجل يلأجاأي.
يبر ) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

تلقاه) يلعادية،) يلعامة  للجمعاة 

شنكاطي،) يلدين  صالح  يبسأاذ 

تم تعاين) (،(1(1 سبأمبر) (11 بأاأيخ)

يلساد أشاد بناني بصفأه مديري عام)

للشركة ملدة غير محدردة.

باملركز) يلشركة  ملف  إيديع  تم 

يلديأ) ل الية  لالستثماأ  يلجه ي 

يلباضاء)-)سطات،)بأاأيخ)1))سبأمبر)

.(1(1
للنسخة ريإلشاأة

يبسأاذ صالح يلدين يلشنكاطي

2 P

RS BUILDING
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بمساهم رحاد

يبلغ أتسمالها 11.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : طريق رأزيزيت

يملحمدية، جماعة يل يدين، قاادة 

يل يدين، مريكش

يلقريأ يبر ):

يقرأ يملساهم يل حاد نقل يملقر)

يالجأماعي إلى مدينة تخرى رهي من):

(،4 أقم) يببطا ،) شاأع  (،15

تكدي ،)يلر3اط.

يملحمدية،) رأزيزيت  طريق  (: إلى)

يل يدين،) قاادة  يل يدين،) جماعة 

مريكش.
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يلقريأ يلثاني):
علما) يل حاد  يملساهم  تحاط 
سلامان) جريمي  يلساد  باسأقالة 
يعأباأي) يإلديأية  رظائفه  من  لابكا 
سيأم) ذلك،) على  ر3ناء) يلا م  من 
فصاعدي) يآلن  من  يلشركة  تساير 
فقط من قبل يلساد أض ين سالم)
 (1 م يلاد) من  يلجنساة،) مغربي 
ي لا )1984)في كان،)ريلحامل لبطاقة)
 PM83(989 يلأعريف يل طناة أقم)
ريقام في ح م تعارناة يلأضامن أقم)

45)مريكش.
قان نا) ملزمة  يلشركة  سأك ن 
غير) ريالجأماعي  يملصرفي  بالأ قا  

يملحدردة للساد أض ين سالم.
يلقريأ يلثالث):

يملساهم) يقرأ  سبق  ملا  نتاجة 
يلنظام) من  (4 يملادة) تعديل  يل حاد 

يبسا�سي كالأالي):
يملادة)4):)يملقر يالجأماعي

طريق) في  يالجأماعي  يملقر  يق  
رأزيزيت يملحمدية،)جماعة يل يدين،)

قاادة يل يدين،)مريكش.
قريأ جماعي) بم جب  نقله  يمكن 
يسأثنائي للشركاء)تر بقريأ من يإلديأة،)
يملحافظة نفس  في  يلأح يل  تم   إذي 
)تر يملقاطعة،)خاضعا للمصادقة من)
يلأالي) يالسأثنائي  يلعام  يلجم   قبل 
إنشاء) لإلديأة  يمكن  للمساهمين.)

فررع حاثما يررنها مناسبة.
يلأقااد) أقم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالسجل يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية)

بمريكش تحت أقم):)118781.
لإلعالن ريلنشر

يلتساير

3 P

دي ين يبسأاذة ع يطف يلس ني

م ثقة

يلديأ يلباضاء

SOUDASSI IMMOBILIER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس
بدي ين) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
م ثقة) يلس ني،) ع يطف  يبسأاذة 
ماأس) (11 بأاأيخ) يلباضاء،) بالديأ 
يبسا�سي) يلقان ن  رض   تم  (،(1(1
يملحدردة،) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

ذيت يملميزيت يلأالاة):

 SOUDASSI (: يلتسماة)

IMMOBILIER)ش.ذ.م.م.

يمل ض ع يالجأماعي):)

يلسمسرة يلعقاأية.

يإلنعاش يلعقاأي.

رإعادة) تساير  يسأغال ،) يقأناء،)
يلحق ق) تر  يلعقاأيت  جما   با  

يلعقاأية.

يقأناء)جما  يملباني بهدف هدمها)

رإعادة إعماأها تر ترمامها تر جما )

يبأي�سي يلعاأية.

تجزئات) إلى  يبأي�سي  هذه  تقسم 

قصد) رتجهيزها  بناؤها  ر/تر 

تر) يلأجاأي  تر  يلسكني  يالسأعما  

إنشاء)نظام يمللكاة) يملنهي تر يإلديأي،)

يملشتركة لجما  يملباني رفقا بحكام)

بنظام) يملأعلق  (18-11 أقم) يلقان ن 

يملبناة) للعقاأيت  يملشتركة  يمللكاة 

يملعد  ريملأمم.

يالجأماعاة) يبص    يسأغال  

تر) يإليجاأ  تر  يلبا   عن  يلناتجة 

للأجزئات) يلشخ�سي  يالسأخديم 

يبأضاة ريملباني.

بهدف) يلعملاات  جما   تنفاذ 

على) يملحدد  يلشركة  هدف  تحقاق 

تر) حصة على حصة  كشريء) تعاله،)

عن طريق يملساهمة تر يالندماج تر)

يالكأأاب تر شريء)يبرأيق يملالاة من)

جما  يلشركات يلتي لها غرض مماثل)

تر مرتبط.

تر) يلعامة  بكافة يبشغا   يلقاام 

يلخاصة في مجاالت يلهندسة يملدناة)

ريلصرف يلصحي ريلبناء.

يلحرف،) جما   بأشغا   يلقاام 
يلعز ) يلطرق،) يلسطحاة،) تعما  

يملائي،)يلصباغة،)يلسباحة،)يلنجاأة،)

يلترصاص،) يلأبلاط،) يلتزجاج،)

كهر3اء)يملباني،)يلأكااف.

يملحلي رعن) يلس ق  من  يالقأناء)

طريق يالسأيريد كافة يملعديت ريمل يد)

يملريد دمجها في مشاأيعها يلعقاأية.

يلزخرفة) عملاات  بكافة  يلقاام 

ريلزخرفة.

بكل) يلقاام  عامة،) ر3صفة 
ريلصناعاة) يلأجاأي  يلعملاات 
ريملأعلقة) ريلعقاأية  ريملالاة 
باملنق الت يملرتبطة بشكل مباشر تر)
غير مباشر بابنشطة يملذك أة تعاله،)
يلشركة) تنماة  في  تساهم  يلتي  تر 

رت سعها.
يلباضاء،) يلديأ  (: يملقر يالجأماعي)
يعق ب) شاأع  (،(39 يلريحة،) حي 

يملنص أ،)يلطابق يلثالث،)يلشقة)5.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة في يلسجل يلأجاأي.

 111.111 (: يالجأماعي) يلرتسما  
حصة) (1111 إلى) مقسمة  دأهم 
دأهم) (111 فئة) من  يجأماعاة 
بالكامل) مدف عة  لل يحدة،)
لأمثال) للشركاء) ريملخصصة 
مساهماتهم نقدي،)رم زعة فاما بانهم)

كالأالي):
حصة) (411 يلفقير) لكبير  يلساد 

يجأماعاة.
يلسادة لالى ش قيري)11))حصة)

يجأماعاة.
حصة) (111 يلفقير) منا   يآلنسة 

يجأماعاة.
حصة) (111 يلفقير) مناأ  يآلنسة 

يجأماعاة.
 111 يلفقير) أيان  محمد  يلساد 

حصة يجأماعاة.
 111 يلفقير) أ�سى  يحمد  يلساد 

حصة يجأماعاة.
تسند يلتساير ملدة غير) (: يلتساير)

محدردة إلى):
يلفقير،) لكبير  يلساد 
يلباضاء،) يلديأ  ب  مسير،يلقاطن 
يبلفة،)يالزهاأي))،)يلزنقة))7،)يلرقم)

171،)يلطابق يبر .
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير))

إلى)31)ديسمبر.
بدي ين) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
م ثقة) يلس ني،) ع يطف  يبسأاذة 
ي لا ) ((1 بأاأيخ) يلباضاء،) بالديأ 
للنظام) تعديلي  رملحق  (،(1(1
بأعديل) رذلك  يملذك أ  يبسا�سي 
عن ين يملقر يالجأماعي يلذي ساك ن)

على يلعن ين يلأالي):

يالزهاأي) يبلفة،) يلباضاء،) يلديأ 
)،)يلزنقة)68،)يلرقم)9،)يلأجزئة أقم)

.311
بالسجل) يلشركة  تسجال  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

بالديأ يلباضاء)تحت أقم)515943.
للخالصة ريلباان

4 P

ANDIRA شركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 (1(1 ي لا ) ((6 بأاأيخ) يالسأثنائي 
(،ANDIRA بالر3اط للشركة يملسماة)
مقرها يالجأماعي بالر3اط،)55،)شاأع)
يلثاني،) يلطابق  تكدي ،) سينا،) يبن 

أقم)8،)يلذي قرأ ما يلي):
يلحل يملبكر للشركة رفقا للقان ن)

يبسا�سي للشركة.
تعاين يلساد عبد يلسالم يبريهام)

كمصفي للشركة.
 55 ب) يلأصفاة  عن ين  تحديد 
يلطابق) تكدي ،) سينا،) يبن  شاأع 

يلثاني،)أقم)8،)يلر3اط.
يلقان ني) يإليديع  إجريء) تم 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
بأاأيخ (117617 أقم) تحت   بالر3اط 

1))سبأمبر)1)1).
5 P

EMB SYSTEMS شركة
ش.م.م

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 (1(1 يالسأثنائي بأاأيخ فاتح ي نا )
 EMB يملسماة) للشركة  بالر3اط 
SYSTEMS)ش.م.م،)مقرها يالجأماعي)
زنقة يملدينة،)حسان،) (،(5 بالر3اط،)

يلذي قرأ ما يلي):
يلحل يملبكر للشركة رفقا للقان ن)

يبسا�سي للشركة.
زأكات) ي سف  يلساد  تعاين 

كمصفي للشركة.
 (5 ب) يلأصفاة  عن ين  تحديد 

زنقة يملدينة،)حسان،)يلر3اط.
يلقان ني) يإليديع  إجريء) تم 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
بأاأيخ (117657 أقم) تحت   بالر3اط 

1))سبأمبر)1)1).
6 P
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 FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

 LA PROSPERE

IMMOBILIERE
RC(N° 496277

يملقر يالجأماعي : 81 زنقة يلهدهد 

يلديأ يلباضاء

يلجم ) محضر  بمقأ�سى 

بأاأيخ يملنعقد  يالسأثنائي   يلعام 

شركة) قرأ شركاء) ((1(1 سبأمبر) (3

LA PROSPERE IMMOBILIERE 

ما يلي):

يلحصص) با   على  يملصادقة 

يالجأماعاة من طرف يلسادة نادية)

بعتي لفائدة يلساد محمد يملعديري,

من) يلساب   يلفصل  تعديل 

يلق ينين يبساساة للشركة.

تحاين يلق ينين يبساساة للشركة)

رفق يلأعديالت يملنص ص عليها.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((3 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)1)7937.

7 P

 FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

RESIDENCE VELASQUEZ
RC(N° 164931

يملقر يالجأماعي : 9 زنقة شتاال بالمي

يملعاأيف - يلديأ يلباضاء

يلجم ) محضر  بمقأ�سى 

بأاأيخ يملنعقد  يالسأثنائي   يلعام 

شركة) قرأ شركاء) ((1(1 سبأمبر) (3

RESIDENCE VELASQUEZ)ما يلي):

رتعريفت) تحمد  يلساد  يسأقالة 

رتعاين يلساد عاد  رتعريفت مسير)

جما ) تخ يله  م   لشركة  رحاد 

سلطات يلأصرف ريلتساير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ يلباضاء) بالديأ   يلأجاأية 

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((3

.7937((

8 P

 FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

AL ARABIYA PROMO
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ)

1)1)،)تم) ))سبأمبر) يلباضاء)بأاأيخ)

تأسيس شركة بامل يصفات يلأالاة):

 AL ARABIYA (: يلتسماة)

PROMO
زنقة) (،81 (: يالجأماعي) يملقر 

يلهدهد يلديأ يلباضاء.

يإلنعاش) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلعقاأي.

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلرتسما ):)1.111))دأهم مقسمة)

كما يلي):

دأهم) (111 فئة) من  حصة  ((11

لفائدة يلساد عمر يلطلباري.

عمر) يلساد  تعاين  (: يلتساير)

مسير رحاد للشركة ملدة) يلطلباري،)

غير محدردة.

باملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع 

ي م يلباضاء) بالديأ   يلأجاأية 

(: أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (16

.79(831

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

يملدة):)99)سنة.

يلسجل يلأجاأي):)516133.

9 P

 FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

 SOCIETE IMMOBILIERE

MASCATE
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ)

يلباضاء)بأاأيخ)13)سبأمبر)1)1)،)تم)

تأسيس شركة بامل يصفات يلأالاة):

 SOCIETE (: يلتسماة)

IMMOBILIERE MASCATE
يملقر يالجأماعي):)81،)زنقة يلهدهد)

يلديأ يلباضاء.

يإلنعاش) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلعقاأي.

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

مقسمة كما يلي):

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (511

لفائدة يلسادة حسناء)بعتي.

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (511

لفائدة يلساد محمد يملعديري.

يلسادة حسناء) تعاين  (: يلتساير)

بعتي،)مسيرة رحادة للشركة ملدة غير)

محدردة.

باملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع 

ي م يلباضاء) بالديأ   يلأجاأية 

(: أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (16

.79(83(

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

يملدة):)99)سنة.

يلسجل يلأجاأي):)516135.

10 P

 FISCOGEF

TEL(:(05.22.27.49.96

BERNE CONSTRUCTION
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ)

يلباضاء)بأاأيخ)13)سبأمبر)1)1)،)تم)

تأسيس شركة بامل يصفات يلأالاة):

 BERNE (: يلتسماة)

CONSTRUCTION
زنقة) (،81 (: يالجأماعي) يملقر 

يلهدهد يلديأ يلباضاء.

يإلنعاش) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلعقاأي.

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

مقسمة كما يلي):

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (511

لفائدة يلسادة حسناء)بعتي.

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (511

لفائدة يلساد محمد يملعديري.

يلسادة حسناء) تعاين  (: يلتساير)
بعتي،)مسيرة رحادة للشركة ملدة غير)

محدردة.
باملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع 
ي م يلباضاء) بالديأ   يلأجاأية 
(: أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (16

.79(831
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
يملدة):)99)سنة.

يلسجل يلأجاأي):)516137.
11 P

FINESTAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 1.111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : تقسام 46 يلحي 
يلصناعي يلأقدم، يلر3اط
يلرقم يلضريبي 3315791

يلسجل يلأجاأي أقم 89)44
يسأمريأ يلشركة

شركة) في  يلشركاء) قرأ  (: ترال)
يملنعقد) يلعام  يلجم   في  (FINESTAL
فسخ) عدم  ((1(1 ي نا ) ((4 بأاأيخ)
يلشركة على يلرغم من ك ن يبم ي )
أب ) عن  تقل  تصبحت  يلذيتاة 

يلرتسما  يالجأماعي.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: ثاناا)
بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((3

.117714
ملخص من تجل يلنشر

يملأصرف

12 P

SOCIETE CONSOFT-IT
SARL

يلجم ) محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ يملنعقد  يالسأثنائي   يلعام 
1)1))تم يالتفاق على) 16)تغسطس)

يلحل يملسبق للشركة رتصفاتها.
طالح) ياسين  يلساد  تعاين  تم 
أقم) يل طناة  لبطاقة  يلحامل 
يملزديد) جنساة مغر3اة  (AB5161(6
مصفي) (1983 تغسطس) (3 ي م)

للشركة.



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   19986

15)شاأع) (: مقر يلأصفاة حدد ب)

يببطا  عماأة أقم)4)تكدي  يلر3اط.

بالسجل) يملحضر  رض   تم 

يلأجاأي بالر3اط بأاأيخ)31)تغسطس)

1)1))تحت أقم)117156.

سجل تجاأي أقم)117951.

13 P

PROJET DE CONSEIL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

 AU(CAPITAL(SOCIAL(DE 10.000

DIRHAMS

SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE

AL(ABATAL(APP(N°4 AGDAL

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة) ((1(1 سبأمبر) (8

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ريلتي تحمل)

يلخصائص يلأالاة):

PROJET DE CONSEIL(:(يلتسماة

SARL(:(يلصفة يلقان ناة

يالسأيريد) (: يالجأماعي) يلهدف 

ريلأصدير)-)يالستشاأة يلقان ناة.

دأهم) (11.111 (: أتسما  يلشركة)

مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة يل يحدة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ديسمبر من كل سنة ما عدي) (31 إلى)

تاأيخ) من  تبأدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال.

يملقر يالجأماعي):)15)شاأع يببطا )

يلشقة أقم)4)تكدي  يلر3اط.

 Mme( BROCCOLTTI (: يلتساير)

.SABRINA

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

بالر3اط)154683.

14 P

YOFANZ
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

 AU CAPITAL SOCIAL DE
100.000 DIRHAMS

SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE
AL(ABATAL(APP(N°4 AGDAL

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
1)1))تم تأسيس شركة) 13)سبأمبر)
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ريلتي تحمل)

يلخصائص يلأالاة):
YOFANZ(:(يلتسماة

SARL(:(يلصفة يلقان ناة
يالسأيريد) (: يالجأماعي) يلهدف 

ريلأصدير)-)يلأ زي  ريلأجاأة.
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.
يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدي) (31 إلى)
تاأيخ) من  تبأدئ  يبرلى  يلسنة 

يلتسجال.
يملقر يالجأماعي):)15)شاأع يببطا )

يلشقة أقم)4)تكدي  يلر3اط.
 M. ANASS (: يلتساير)
 BABOUCHE ET M. YOUNES
 LAHNITI  ET M. JAMAL

.BOUZIDI
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

بالر3اط)154763.
15 P

 EURO MAROC
MULTISERVICE

 SARL 
AU(CAPITAL(DE : 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : 15 AVENUE(AL
ABTAL(APPT 4 AGDAL, RABAT

بمقأ�سى عقد عرفي قد تأسست)
يلخصائص) تحمل  ريلتي  شركة 

يلأالاة):

 EURO MAROC (: يلتسماة)
.MULTISERVICE

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة.

يلهدف يالجأماعي):).ركال تعما .
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملقر يالجأماعي):)15)شاأع يببطا ،)

يلشقة أقم)4،)تكدي ،)يلر3اط.
يلتساير) مهمة  تناطت  (: يلتساير)
إلى يلساد تحمد يلبريكة ريلساد خالد)

يملنص أي لفترة غير محدردة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
لدى) يلأجاأي  بالسجل  يلقان ني 

يملحكمة يلأجاأية بالر3اط.
أقم يلسجل يلأجاأي):)154349.

16 P

POLYCLINIQUE SHAMS
ش.م.م

يل  44 لاج  يلجديد، يلناض أ
بمقأ�سى محضر يلجمعاة يلعامة)
يالسأثنائاة بأاأيخ)11)سبأمبر)1)1) 
لشركة) يل حاد  يلشريك  صادق 
ش.م.م) (POLYCLINIQUE SHAMS
يلشركة) حصص  تف يت  قريأ  على 
مقسما) يلشركة  أتسما    لاصبح 

كما يلي):
بد�سي سفاان)1458)حصة)؛

بد�سي معاد)1458)حصة)؛
بد�سي صفاء)9)7)حصة)؛

بد�سي هدى)9)7)حصة.
يل حاد) يلشريك  صادق  كما 
يلساد) يسأقالة  قريأ  على  للشركة 
تساير) من  يلرحمان  عبد  بد�سي 
يلشركة رتعاين يلساد بد�سي سفاان)
قرأري) كما  للشركة  رحاد  كمسير 

تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالدأي ش بأاأيخ)13)سبأمبر)

1)1))تحت أقم)1)39.
17 P

PESCADOS LONA DEL MAR
ش.م.م

حي يلثان ية يلجديدة، بني تنصاأ، 

يلناض أ

بمقأ�سى محضر يلجمعاة يلعامة)

يالسأثنائاة بأاأيخ)))تبريل)1)1))قرأ)

 PESCADOS(يلشريك يل حاد للشركة

LONA DEL MAR)ش.م.م يلرف  من)

دأهم) (111.111 أتسما  يلشركة من)

يلغرض) رتغاير  دأهم  (451.111 إلى)

يسأيريد) لاصبح  للشركة  يالجأماعي 

يبسماك،) با   يبسماك،) رتصدير 

يملنأجات) رتجماد  تغلاف  تقاام 

يلسمكاة.

قريأ) على  يلشركاء) صادق  كما 

تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ)9)تبريل)1)1) 

تحت أقم)1)7.

18 P

UNIVER TRUCK
ش.م.م

شاأع يزيال أقم 13، سل ين، يلناض أ

بمقأ�سى محضر يلجمعاة يلعامة)

يالسأثنائاة بأاأيخ)31)ديسمبر)1)1) 

 UNIVER شركة) شركاء) صادق 

 511 تف يت) على  ش.م.م  (TRUCK

يلعزيز) عبد  بنأال  للساد  حصة 

لاصبح أتسما  يلشركة مقسما كما)

يلي):

بنأال عبد يلعزيز)1111)حصة.

يلساد) كما ريفق ي على يسأقالة 

بنأال محمد من تساير يلشركة رتعاين)

يلساد بنأال عبد يلعزيز كمسير رحاد)

يلقان ن) تحاين  قرأري  كما  للشركة 

يبسا�سي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ))))سبأمبر)

1)1))تحت أقم)3978.

19 P
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 PNEUMATIQUE NAJIM 

ET ASSOCIES
ش.م.م

13 شاأع يلساقاة يلحمريء، يلناض أ

بمقأ�سى))محضر يلجمعاة يلعامة)

يالسأثنائاة بأاأيخ)6))تغسطس)1)1) 

 PNEUMATIQUE(صادق شركاء)شركة

على) ش.م.م  (NAJIM ET ASSOCIES

قريأ حل يلشركة رتعاين يلساد خلافي)

نجام كمصف يلشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ)16)سبأمبر)

1)1))تحت أقم))394.

20 P

 PNEUMATIQUE NAJIM 

ET ASSOCIES
ش.م.م

13 شاأع يلساقاة يلحمريء، يلناض أ

بمقأ�سى))محضر يلجمعاة يلعامة)

يالسأثنائاة بأاأيخ)6))تغسطس)1)1) 

 PNEUMATIQUE(صادق شركاء)شركة

على) ش.م.م  (NAJIM ET ASSOCIES

قريأ يإلقفا  يلنهائي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ)13)سبأمبر)

1)1))تحت أقم)1)39.

21 P

SOMNIUM
ش.م.م

شاأع حا�سي، بركان كم 5)، يلناض أ

بمقأ�سى محضر يلجمعاة يلعامة)

يناير) (13 يالسأثنائاة يملنعقد بأاأيخ)

1)1))لشركة)SOMNIUM)بعد رفاة)

يلساد يلحر�سي عبد يلرحمان.

تم رزي  حصص يلشركة حسب)
أسم يإلأيثة لاصبح كما يلي):

يلحر�سي سمير))916))حصة)؛

يلحر�سي فاطمة)5314))حصة)؛

يلحر�سي صالح))916))حصة)؛

يلحر�سي سهام)81)3)حصة)؛

يلحر�سي ص ناا)81)3)حصة.

تعاين) على  يلشركاء) صادق  كما 
يلساد يلحر�سي سمير كمسير للشركة)

ملدة غير محددة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) ((3 يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)1473.
22 P

STE MOST IMMOBILIER
دريأ يرالد محمد يلعلاا، لهديأة 

يأكمان، يلناض أ
تأسيس يلشركة

بالناض أ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم رض ) ((1(1 تغسطس) ((4 بأاأيخ)
محدردة) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

يملسؤرلاة):
 STE MOST شركة) (: يلتسماة)

IMMOBILIER)ش.م.م.
يلغرض يالجأماعي):

منعش عقاأي)؛
يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يلأجاأية ريلعقاأية يلتي ترتبط بصفة)

مباشرة بهدف يلشركة.
يملقر يالجأماعي):)دريأ يرالد محمد)

يلعلاا،)لهديأة يأكمان،)يلناض أ.
أتس يملا  يلشركة):)111.111)دأهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم.
:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

يلساد يملأ كل م ل د.
يلشركاء):

مجاط يلهام)1111)حصة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ بأاأيخ)1))سبأمبر)

1)1))تحت أقم)3778.
23 P

BEAU SOURIRE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 1.111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : )1، زنقة تط ين، 
حسان، يلر3اط

يلسجل يلأجاأي أقم 8149)1 يلر3اط
عدم حل يلشركة

يلعام) يلجم   ملحضر  تبعا  (- (1
قرأ شركاء) (،(1(1 سبأمبر) (6 بأاأيخ)
رتطباقا) (BEAU SOURIRE شركة)
يلقان ن) من  (86 يملادة) ملقأضاات 

(،1997 فبريير) (13 في) يملؤأخ  (5.96

عدم يلحل يملسبق للشركة أغم تن)

يل ضعاة يلصافاة للشركة تصبحت)

يالجأماعي) يلرتسما   أب   من  تقل 

ر3الأالي م يصلة يلنشاط.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بالر3اط 

تحت أقم)117587.

بأعديل) يلأصريح  رض   (- (3

يلسجل يلأجاأية بكأابة يلضبط لدى)

بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية   يملحكمة 

 896( تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1

من يلسجل يلترتابي.
من تجل يلنشر ريإلشهاأ

يلتساير

24 P

PEJUFLOMA 
يلسـجــل يلـأـجــاأي أقـــم 48919  

تكـــاديـــــر

بأاأيخ) عرفي،) عقد   بمقأ�سى 

تأسيس) تم  (،(1(1 تغسطس) ((7

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة،)ذيت)

يمل يصفات يلأالاة):

(،»PEJUFLOMA« (: يلتسماة)

ش.م.م.)

تهدف) (: يإلجأماعي) يلهدف 

ديخل يملغرب تر في) س يء،) يلشركة،)

يلخاأج،)إلى تحقاق يبهديف يلأالاة):

منأ جات) رتصدير  با   شريء،)

يلصناعة يلأقلادية)؛

با  رتصدير مسأحضريت) شريء،)

يلأجمال يلطباعاة)؛

جما ) رتصدير  با   شريء،)

يملنأجات يلغذيئاة.

يلعملاات) جما   رعم ما،)

يلأجاأية،)يملالاة،)يلصناعاة،)يملنق لة)

ريلعقاأية يملأعلقة بالهدف يإلجأماعي)

بصفة مباشرة تر بصفة غير مباشرة)

تر يلأاب  لها ريلتي يمكن تن تساهم في)

نشاط يلشركة رفي تنماتها.
يملقر يالجأماعي):)تكادير،)أقم)1)،)

عماأة يلسالم،)ليزيماكا .

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
تسجالها في يلسجل يلأجاأي ما عدي)

يلحل يملسبق ير يلأمديد.
يأك ن من) (: يلرتسما  يإلجأماعي)
 1111 يلى) مقسم  دأهم،) (111.111
للسهم) دأهم  (111 فئة) من  سهم 

يل يحد.
يلساد) تعاين  تم  (: يلتساير)
(،LAGEZE( Pierre-Eric,( Robert
غير) ملدة  للشركة،) تأسيساا  مسيري 

محدردة.
يلشركة) تساير  سيأم  ر3الأالي،)
يلسالف) للمسير  يل حاد  باإلمضاء)

يلذكر.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
(،(1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ) بأكادير،)

تحت أقم))11654.
للخــــالصة ريلباـــــان

25 P

BRICOSSA
 SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
لشريك ريحد

سجل يلأجاأي أقم 14973
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر) (9 يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)

1)1))بمقر يلشركة تقرأ ما يلي):
(: يآلتاة) يبنشطة  إضافة  (- (1

يلنظاقة.
))من يلقان ن) ))-)تعديل يلفصل)

يبسا�سي للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
بالرشادية في))))سبأمبر)1)1))تحت)

أقم)2021/414.
26 P

MHAZAR
 SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
سجل يلأجاأي أقم 8413

تصفاة رحل يلشركة
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 ي لا ) ((1 يملنعقد بأاأيخ)

ما يلي):
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يلحسابات) على  يملصادقة  (- (1
يالجأماعاة للشركة.

ر3الأالي) يلشركة  رحل  إلغاء) (- ((
تبرئة ذمة يملسير.

يلقان ني) يإليديع  رض   تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
 (1(1 تغسطس) (9 في) بالرشادية 

تحت أقم)2021/366.
27 P

MAROC ALTERNATIVE
 SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
سجل يلأجاأي أقم 11717

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)))تغسطس)

1)1))بمقر يلشركة تقرأ ما يلي):
1)-)تغاير يبنشطة للشركة.

تف يت جما  يلحصص يلتي) (- ((
 (51 فؤيد) بحاحي  يلساد  يملكها 
فأاحة) بنعي�سي  يلسادة  إلى  حصة 

51))حصة.
من) ر7) (6 (،( تعديل يلفصل) (- (3

يلقان ن يبسا�سي لشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
 (1(1 تغسطس) (9 في) بالرشادية 

تحت أقم)2021/365.
28 P

SOTADOS
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
لشريك ريحد

سجل يلأجاأي أقم 51)7
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)13)سبأمبر)

1)1))بمقــــــــر يلشركة تقرأ ما يلي):
1)-)تغاير يلنشاط للشركة.

))من يلقان ن) ))-)تعديل يلفصل)
يبسا�سي لشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
 (1(1 سبأمبر) ((( فــــــــي) بالرشادية 

تحت أقم)2021/416.
29 P

STE FADMRA
SARL AU

 IMM 1 APPT(N°9, 2ème(ETAGE
 LES(ORANGERS(TR 4 MEJJAT,

 MEKNES
تأسيس شركة

تم إنجاز يلقان ن يبسا�سي بأاأيخ)
لأأسيس) بمكناس  ((1(1 سبأمبر) ((
يملحددة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
بمساهم رحدي بامل يصفات يلأالاة):

 STE FADMRA :)شركة) يلتسماة)
.SARL AU

يلنشاط):
شريء)ر3ا  يملعديت يملكأباة)؛

تعما  يلطباعة)؛
يلأجاأة.

يملقر يلرئي�سي):)عماأة)I)شقة أقم)9،)
 LES ORANGERS يلثاني) يلطابق 

يلجزء)4)مجاط،)مكناس.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
م زعة ب)1111)سهم)111)دأهم لكل)
سهم م زعة على يملساهمين بالشكل)

يلأالي):
 111.111 يلعمريني) يملجاد  عبد 

دأهم ما يعاد )1111)سهم.
يملدة):)حددت يملدة في)99)سنة.

يسير ريدير يلشركة كل) (: يلتساير)
من يلساد عبد يملجاد يلعمريني.

تم تسجال يلشركة بالسجل يلأجاأي)
ملدينة مكناس تحت أقم)54331.

30 P

SORITRIM
شركة ص أيتريم ش.م.م

أتسمالها يالجأماعي : 511.111.) 
دأهم

مقرها يالجأماعي : عماأة محطة 
يفريقاا، مركز تزناخت

هبة يلحصص يالجأماعاة
تعاين مسير يلشركة

تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
قرأ) ((1(1 ي لا ) ((8 ي م) يملنعقد 

يلجم  يلعام للشركة ما يلي):

فكدي ) ييت  يلساديت  رهبت 
ريغزي) فاطمة،) ريغزي  فضمة،)
ييجة،) ريغزي  أقاة،) ريغزي  ملاكة،)
حسناء) رريغزي  عائشة  ريغزي 
يلتي) يالجأماعاة  يلحصص  مجم ع 
يملسؤرلاة) ذيت  يلشركة  في  يملكنها 
»ص أيتريم«) ريملسماة) يملحدردة 
ش.م.م لفائدة يلسادة يلساد ريغزي)
ريغزي) جما ،) ريغزي  يبريهام،)

يلحسين رريغزي محمد.
ريغزي) يلساد  تعاين  إعادة  تم 
ثالث) ملدة  للشركة  مسير  يبريهام 

سن يت.
تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلقان ني 
 (1(1 سبأمبر) (13 بأاأيخ) ب أزيزيت 

تحت أقم)499.
ملخص قصد يلنشر

31 P

شركة س جافاك م

STE VERDERAS
SARL AU

يلعامة) يلجمعاة  قريأ  بمقأ�سى 
 يلغير يلعادية يملنعقدة))ي م)))1)ي لا )
 STE VERDERAS لشركة) ((1(1
 (6 SARL AU)رمقرها يالجأماعي أقم)
شاأع) يلن أ  مكأب  يلثاني  يلطابق 

يلسالري))فاس.
1)-)يلأصفاة يلنهائاة للشركة.

))-)يملصادقة على تقرير يملصفي.
3)-)إبريء)ذمة يملصفي يلساد فأح)

هللا زكرياء.
لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (4
أقم) تحت  بفاس  يلأجاأية  يملحكمة 
4250/21))بأاأيخ)4))سبأمبر)1)1).
32 P

IRSSAD
SARL

س.ت. يلر3اط 76171
حل يلشركة

يلر3اط) في  مؤأخ  عقد  بمقأ�سى 
يملسير) قرأ  ((1(1 ي لا ) ((6 بأاأيخ)
ريلتي (IRSSAD SARL لشركة)

)أتسمالها)961111)دأهم رمقرها حي)
49)زنقة س ق يبأبعاء) 3)أقم) فضلي)

حي ريدي يلذهب تماأة مايلي):

حل للشركة.

تعاين مصفي يلشركة في شخص)

يلساد بسأاري ت فاق.

حي) في  يلشركة  حل  مقر  تحديد 
49)زنقة س ق يبأبعاء) 3)أقم) فضلي)

حي ريدي يلذهب،)تماأة.

للشركة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((3

.1177(5

33 P

ROMIRO MAROC
SARL AU

حل يلشركة
يلر3اط) في  مؤأخ  عقد  بمقأ�سى 

يملسير) قرأ  ((1(1 ي لا ) ((6 بأاأيخ)

 ROMIRO MAROC SARL لشركة)

دأهم) (111111 أتسمالها) ريلتي  (AU
رمقرها)59)زنقة يملسيرة يلطابق يبر )

حي يعق ب يملنص أ يلر3اط مايلي):

حل للشركة.

تعاين مصفي يلشركة في شخص)

يلساد بسأاري ت فاق.

 59 في) يلشركة  حل  مقر  تحديد 
زنقة يملسيرة يلطابق يبر  حي يعق ب)

يملنص أ يلر3اط.

للشركة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((3

.117731

34 P

AB PROJECTS AND EPC
شركة محدردة يملسؤرلاة

تأسيس
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،(1(1 سبأمبر) (( بأاأيخ) بطنجة 

يلـأأسي�سي) يلقان ن  صااغة  تمت 

لشريك) يملسؤرلاة  محدردة  لشركة 

: يلأالاة) يلخصائص  لها  رحاد 
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يلتسماة):
.AB PROJECTS AND EPC
يلبناء. تعما   (: يلهدف)
ساحة) (: يالجأماعي) يملقر 
بته فن إقامة  يلررديني،) إبريهام 
طنجة. (8( أقم) (3 يلطابق) (II
يبأديء)) سنة  (99 (: يملدة)
يلشركة. تأسيس  تاأيخ  من 
أتسما ) حدد  (: يلرتسما )
دأهم. (51.111 مبلغ) في  يلشركة 
تساير) عهد  (: يإلديأة)
 Mme.( ( ( OULAD يلشركة)
.ABDESSADEK AOUASSIMA
من) (: يالجأماعاة) يلسنة 
ديسمبر. (31 غاية) إلى  يناير  فاتح 
تم يإليديع يلقان ني رتسجال) (- (II
يلشركة بالسجل يلأجاأي للمحكمة)
سبأمبر) (17 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 
.1(1119 أقم) تحت  ((1(1
35 P

م نديا  ك نطا ش.م.م.

8،)زنقة ضاية إفريح شقة)))تكدي  يلر3اط

0537682787/88

BETON BOUREGRAG
SARL
تعديل

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ ي م فاتح ي لا )1)1)،)لشركة)
 BETON محدردة) مسؤرلاة  ذيت 
يالتفاق) تم  (BOUREGRAG SARL

على مايلي):
يلساد) (: رهب حصص يجأماعاة)
 3(.911 يملك) يبريهام  بلشهب 
حصة) (351 رهب) حصة يجأماعاة،)
يجأماعاة إلبنه خالد بلشهب يلحامل)
ر) (AB51885( يل طناة) للبطاقة 
حصة يجأماعاة لآلنسة سناء) (351
يل طناة) للبطاقة  يلحاملة  بلشهب 
351))حصة يجأماعاة) ر) (AE76157
للبطاقة) يلحاملة  زه أ  لآلنسة 

.AB537585(يل طناة
تعديل يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلضبط) بكأابة  يلقان ني 
ي م بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 
6))ي لا )1)1))تحت أقم)116374.
36 P

م نديا  ك نطا ش.م.م.
8،)زنقة ضاية إفريح شقة)))تكدي  يلر3اط

0537682787/88

ROUGANI
SARL

تعديل
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ ي م فاتح ي لا )1)1)،)لشركة)

 ROUGANI ذيت مسؤرلاة محدردة)

SARL)تم يالتفاق على مايلي):

يلساد) (: رهب حصص يجأماعاة)

 (38.(84 يملك) يبريهام  بلشهب 

حصة) ((86 رهب) حصة يجأماعاة،)

يجأماعاة إلبنه تمين بلشهب يلحامل)

 (86 ر) (AS(6(1 يل طناة) للبطاقة 

سناء) لآلنسة  يجأماعاة  حصة 

يل طناة) للبطاقة  يلحاملة  بلشهب 

حصة يجأماعاة) ((86 ر) (AE76157

للبطاقة) يلحاملة  صفاة  لآلنسة 

.AE174989(يل طناة

تعديل يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يالبأديئاة بسال في)16)سبأمبر)1)1) 

تحت أقم))3741.

37 P

م نديا  ك نطا ش.م.م.
8،)زنقة ضاية إفريح شقة)))تكدي  يلر3اط

0537682787/88

 CENTRE DE CARDIOLOGIE
NAKHIL

تغاير يلقان ن يبسا�سي
يلجم ) مديرالت  بمقأ�سى 

ماي) ((7 بأاأيخ) يالسأثنائي  يلعام 

 CENTRE DE لشركة) (،(1(1

يلشركة) (CARDIOLOGIE NAKHIL

يملدناة يملهناة،)تم يالتفاق على مايلي):

إلى شركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 

ذيت مسؤرلاة محدردة.

رفقا) يلجديدة  يبنظمة  يعأماد 

للقان ن)131.13.

للشركة) يلقان ني  يالسم  تغاير 

 CENTRE DE CARDIOLOGIE إلى)

.ALNAKHIL TETOUAN

رتف يض) مسير  يسأقالة 
يالحأفاظ) (: يالجأماعاة) يإلمضاءيت 
بريهام) بن  تحمد  يلساد  باملسير 
عبد) بن  ي سف  يلساد  رتعاين 
رذلك) للشركة  جديد  مسير  هللا 
يلساد) ريسأقالة  محدرد  غير  ملدة 
كمسير) مهامه  من  يلدأديبي  محمد 
يإلمضاءيت تم�سى من طرف يلساد)
محمد) ريلساد  بريهام  بن  تحمد 

يلدأديبي معا)؛
يلدأديبي) محمد  يلساد  تعاين 

يملدير يلطبي للشركة.
يلحديد) خديجة  يلسادة  تعاين 

يملديرة يإلديأية ريملالاة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
يالبأديئاة بأط ين ي م)6))تغسطس)

1)1))تحت أقم)54)3.
38 P

يئأماناة يلسفااني

)))شاأع محمد يلخامس

عماأة يلسنأي�سي أقم)71)مكناس

يلهاتف):)0535515507/52

 STE NOUVELLE DE
NEGOCE

 SARL
ينحال  مسبق برينه

يلعام) يلجم   مديرالت  بمقأ�سى 
تغسطس) ((4 يالسأثنائي يملؤأخ ي م)
 STE NOUVELLE DE 1)1))لشركة)
NEGOCE SARL)أتسمالها)635.111 
تجزئة) (: يالجأماعي) مقرها  دأهم،)
يملنص أ)1)عماأة ت)9)يملحل)))مكناس)

تم يالتفاق على مايلي):
قرأ يلجم  يلعام يالنحال  يملسبق)
 STE NOUVELLE DE برينه لشركة)
رعين يلساد يحاا) (NEGOCE SARL
يإلنحال ) محمد كمسؤر  عن هذي 
إلى حين يإلغالق يلنهائي للشركة،)كما)

ساك ن يملصفي لهذه يبخيرة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((( ي م) بمكناس  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)315.
39 P

 DIAMANT BLANC DES
TRAVAUX

SARL AU
يملنعقد ي م) إثر قريأ يإلديأة  على 
 DIAMANT(15)ماأس)1)1))لشركة
 BLANC DES TRAVAUX SARL
AU)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
 111.111 أتسمالها) رحاد،) بشريك 

دأهم،)تقرأ مايلي):
زنقة) من  يلشركة  مقر  نقل 
شفشارن أقم)58)دأب)11،)حي يبمل)
(،4 أقم) عماأة  إلى  مكناس  يريسالن 

يلطابق)3)سال يلجديدة ممر يلر3اط.
(،38151 أقم) يلأجاأي  يلسجل 

مكناس.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلأجاأية بمكناس)

بأاأيخ)15)ي لا )1)1).
40 P

HYDROSEPT MAROC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحددة
يملقر يالجأماعي : إقامة مقهى 

يبادجار تجزئة يلحنصالاة طريق بني 
مال  حد يلبريدية

أقم يلأقاد في يلسجل يلأجاأي 
45(1
تعديل

من) سنة يبأديء) (99 مدة يلشركة)
19)تكأ 3ر)1)1)

أتسما  يلشركة)61111)دأهم
يملسير):)يلساد خالد سحات أقم)
يملزديد) (Y 453447 يلبطاقة يل طناة)
بدريأ) يلساكن  (1997 فبريير) (18 في)

يلجديان إقلام يلفقاه بن صالح.
يلشركاء) يجأماع  عقد  بمقأ�سى 
تمت بعض) ((1(1 ماي) (4 يملؤأخ في)
يلأعديالت بالقان ن يبسا�سي للشركة)

تم مايلي):
يلساد خالد) (: با  بعض يبسهم)
يل طناة يلبطاقة  أقم   سحات 
فبريير) (18 في) يملزديد  (Y 453447  
يلساكن بدريأ يلجديان إقلام) (1997
حصأه كل  باع  صالح  بن  يلفقاه 
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51)سهما لفائدة) بالشركة يلتي تبلغ) (
يلسادة نادية يلعيررج أقم يلبطاقة)
)IB 19791)مغر3اة مزديدة) يل طناة)
في)3)ماأس)1989)يلساكنة بدريأ ترالد)

عبد هللا إقلام يلفقاه بن صالح.
يلساد) (: جديد) مسير  تعاين 
يلعيررج ي نس أقم يلبطاقة يل طناة)
يناير) فاتح  في  يملزديد  (IB (17731
1994)يلساكن بدريأ ترالد زيان ترالد)

عبد هللا إقلام يلفقاه بن صالح.
ع ض) للشركة  جديد  مسير 
يلبطاقة) أقم  سحات  خالد  يلساد 
 18 في) يملزديد  (Y 453447 يل طناة)
1997)يلساكن بدريأ يلجديان) فبريير)

إقلام يلفقاه بن صالح.
للشركة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بن) بالفقاه  يالبأديئاة  باملحكمة 
صالح بأاأيخ))))سبأمبر)1)1))تحت)

أقم)564.
41 P

ALIA TAJHIZ
SARL AU

أتسمالها 111.111 دأهم
41، شاأع مل زة، يلنهضة )، يلر3اط
ICE(n° 002.915.109.000.088

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة 
بشريك رحاد

 15 بأاأيخ) مؤأخ  ( عرفي) بعقد 
بالر3اط) رمسجل  ((1(1 سبأمبر)
تم رض ) (،(1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ)
محدردة) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
يملسؤرلاة بشريك رحاد خصائصها)

كالأالي):
شركة) تجهيز  عالاا  (: يلتسماة)

محدردة يملهام بشريك رحاد.
ساالأي س) يلشركة  (: يلشركاء)
شركة) ش.م.م.،) كررب  ه لدينك 
برتسما ) يملسؤرلاة  محدردة 
 ICE( : دأهم،) (111.111 قدأه)
مسجلة) (،111.563.878.111.173
تحت) بالر3اط  يلأجاأي  يلسجل  في 
هي يلشريك يل حاد) (،111.481 أقم)
للشركة ريمثلها مسيرها سقاط نصر،)

.A 71(.194(بطاقة رطناة عدد

يبأي�سي) يقأناء) (: تهديف يلشركة)
قصد يلبا  تر يلأجزئة.

يملقر يالجأماعي):)41،)شاأع مل زة،)
يلنهضة))،)يلر3اط.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة بالسجل يلأجاأي.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
دأهم مكأتبة كاملة من طرف) (111
ساالأي س) يل حادة  يلشريكة 

ه لدينك كررب ش.م.م.
يلتساير):)عين يلساد سقاط نصر)
بطاقة رطناة أقم)A 71(.194)مسيري)
غير) ملدة  يلشركة  رتساير  لأمثال 
محددة م  إعطائه كافة يلصالحاات)
تبعا للفصل)16)رما بعده من يلقان ن)

يبسا�سي.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
يبأ3اح):)%5)مخصصة لالحأااطي)
للشريك) يمنح  ريلباقي  يلقان ني 
حسب) بالشركة  يبقى  تر  يل حاد 

قريأيت يلجم ع يلعامة للشركة.
يإليديع) تم  (: يلأجاأي) يلسجل 
يلقان ني لدى كأابة ضبط يملحكمة)
ي م يلر3اط  ملدينة   يلأجاأية 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((4
يلشركة) تسجال  رتم  (117.777
أقم) تحت  يلأجاأي  بالسجل 

.154.865
مقأطف ر3اان لإلشهاأ
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باح�سي اإلدري�سي وأوالده 
ش.م.م.

يلتسماة يلجديدة يلفا سكاي ك ل أ
ش.م.م. 

أتسمالها 111.111 دأهم
1)، زنقة عبد يمل من سأ دي 

 أقم 4، حسان، يلر3اط
I.C.E.N° 001.534.903.000.093

تح يل يبسهم
يسأقالة يملسير رتعاين مسير جديد

تغاير تسماة يلشركة
بقريأ من يلجم  يلعام يالسأثنائي)
للشركاء،)يملنعقد ي م)4)ماأس)1)1)،)
شركة باح�سي يإلدأي�سي) قرأ شركاء)

رترالده ش.م.م.)مايلي):

حصة) (333 يمل يفقة على تح يل)
يإلدأي�سي) باح�سي  يلساد  ملك  في 
ملك) في  حصة  (167 ر) إسماعال 
لصالح) هالين  كل د  م أي  يلسادة 
رقب  ) يلرزيق  عبد  خريبش  يلساد 
هذي يبخير كشريك جديد رمالك  )

511)حصة.
حصة) (167 يمل يفقة على تح يل)
يإلدأي�سي) باح�سي  يلسادة  ملك  في 
نادية لصالح يلساد يلقطابي محمد)
جديد) كشريك  يبخير  هذي  رقب   

رمالك  )167)حصة.
باح�سي) يلساد  يسأقالة  قب   
رظافأه) من  إسماعال  يإلدأي�سي 
رتعاين) تام  إبريء) رمنحه  كمسير 
يلساد خريبش عبد يلرزيق ب.ر.)أقم)
AB 71(.118)كمسير جديد للشركة)
ملدة غير محدردة رتصبحت يلشركة)

ملزمة بإمضائه.
باح�سي) يلشركة  تسماة  تغاير 
يالدأي�سي رترالده بالتسماة يلجديدة)

يلفا سكاي ك ل أ.
)يلتسماة)) يلثاني) يلفصل  تغاير 
)يملساهمة)) يلسادس) ريلفصل 
ريلفصل) )يلرتسما )) ريلساب )
من) يملسير)) )تعاين  عشر) يلخامس 
يلقان ن يبسا�سي تبعا لذلك رتحاين)

هذي يبخير.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
ملدينة) يلأجاأية  يملحكمة  ضبط 
يلر3اط ي م)18)تغسطس)1)1))تحت)

أقم)116.915.
مقأطف ر3اان لإلشهاأ
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BAHSSI EL IDRISSI ET FILS
SARL

ش.م.م. أتسمالها 111.111 دأهم
1)، زنقة عبد يمل من سأ دي  أقم 

4، حسان، يلر3اط
I.C.E.N° 001.534.903.000.093

تح يل مقر يلشركة
بقريأ من يلجم  يلعام يالسأثنائي)
للشركاء)يملنعقد ي م)31)ي لا )119)،)
شركة باح�سي يإلدأي�سي) قرأ شركاء)

رترالده ش.م.م.)مايلي):

للشركة) يالجأماعي  يملقر  تح يل 

من) يلعام،) يلجم   ي م  من  يبأديء)

يلر3اط)81،)زنقة باتريس ل م مبا إلى)

يلر3اط حسان)،)1))زنقة عبد يمل من)

سأ دي  أقم)4.

يملقر) يلريب )) يلفصل  تغير 

يالجأماعي))من يلقان ن يبسا�سي تبعا)

لذلك.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

ملدينة) يلأجاأية  يملحكمة  ضبط 

يلر3اط ي م)18)تغسطس)1)1))تحت)

أقم)116.914.
مقأطف ر3اان يإلشهاأ
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 SOCIETE TRANSPORT

 AMINE
تأساـــــس شـــــركـــة ذيت مـسـؤرلاـــة 

محــدردة
بمقأ�سى عقد عرفي مبرم بأاأيخ)

ثم) بالر3اط  ((1(1 تغسطس) (16 (:

مـسـؤرلاـــة) ذيت  شركة  تأسيس 

محــدردة بامل يصفات يآلتاة):

 SOCIETE (: يلأجاأي) يالسم 

.TRANSPORT AMINE

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 

مـسـؤرلاـــة محــدردة.

يلهدف يالجأماعي):)خدمات يلنقل)

يالضافاة.

شقة) (31 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)

زنقة م الي يحمد يل كالي حسان) (8

يلر3اط.))

في) يلشركة  مدة  حددت  (: يملدة)

تسجالها) تاأيخ  من  يبأديء) سنة  (99

بالسجل يلأجاأي.

أتس ما  يلشركة):)حدد أتس ما )

يلشركة في)111.111)دأهم م زع على)

1111)حصة من فـئة)111)دأهم.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

يناير رتنأهي بمأم ديسمبر من) فاتح 

نفس يلسنة.

تساير) مهمة  تسندت  يلتساير:)

يلشركة للــسـاــد يمين أك تي.
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يإليديع) ثم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلقان ني باملحكمة يلأجاأية بالر3اط)
بالسجل يلأجاأي أقم)1)1548)تحت)
سبأمبر) ((3 بأاأيخ) (117734 عدد)

.(1(1
45 P

 MIRANDUM BUSINESS
COMPANY

SARL
تأسيس

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 (1(1 ماأس) (13 بأاأيخ) بمريكش 
لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  تحرير  تم 
محدردة يملسؤرلاة تحدد خصائصها)

فامايلي):
يلهدف يالجأماعي):)منعش عقاأي.

يسأيريد رتصدير.
 MIRANDUM (: يلتسماة)

.BUSINESS COMPANY SARL
 1 أقم  محل   : يالجأماعي  يملقر 

سادي عباد 3 أقم 7)) مريكش.
ي م  من  يبأديء  سنة   99  : يملدة 

تأسيس يلشركة.
في  حدد   : يالجأماعي  يلرتسما  
 1.111 إلى  111.111 دأهم مقسمة 
للحصة  دأهم   111 بقامة  حصة 
يل يحدة يكأأبت رسددت كاملة من 

طرف يلشركاء.
 41.111  : بلم   نعامة  يلسادة 

دأهم.
 (1.111  : يلدرن  تسماء  يلسادة 

دأهم.
 (1.111  : يلدرن  سلمى  يلسادة 

دأهم.
يلساد عثمان لكري�سي : 1.111) 

دأهم.
نعامة  يلسادة  عين   : يلتساير 
يل طناة أقم  للبطاقة  يلحاملة  بلم  
يلدرن  تسماء  ريلسادة   E3(36((
أقم  يل طناة  للبطاقة  يلحاملة 
ملدة  للشركة  مسيرين   EE933385

غير محدردة.
يلسنة يالجأماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر.

بكأابة  يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط للمحكمة يلأجاأية بمريكش 

عن طريق يملكأب يلجه ي لالستثماأ 

أقم  تحت   (1(1 ماي   (1 بأاأيخ 

.1(4.(1(

46 P

CESAR GARDIENNAGE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   قرأ 

يملسجل في)3)ماي)1)1))مايلي):

تصفاة يلشركة.

عباس) يلطالبي  يلساد  تعاين 

يل يحد) عبد  يلطالبي  ريلساد 

كمصفاان للشركة.

يلكائن ب) يلشركة  عن ين  تعاين 

75)تجزئة عمر)II)تابريكت سال.

يالبأديئاة) يملحكمة  عن  يلصادأ 

بالسجل) يلأقااد  أقم  تحت  بسال 
يمللف) رض   أقم  (3883 يلأجاأي)

.37111

47 P

TB AGRICULTURAL TRADE
SARL AU

تأسيس
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
يلقان ن) رض   تم  ((1(1 سبأمبر) (9

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  رذيت  محدردة 

رذلك تحت يملعطاات يلأالاة):

 TB شركة) (: يلتسماة)

 AGRICULTURAL TRADE SARL

.AU

غرض يلشركة):)تقديم يلخدمات.

يملقر):)شقة أقم)5،)عماأة أقم))،)

إقامة إيمان يلصخيريت تماأة.

ب) يلشركة  مدة  حددت  (: يملدة)

99)سنة يبأديء)من تاأيخ تسجالها في)

يلسجل يلأجاأي.
بمبلغ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

 111 إلى) مقسمة  دأهم  (11.111

حصة ب)111)دأهم لل يحدة مكأتبة)

رمحرأة رم زعة كالأالي):

يلساد ب شتى يتبات ):)111)حصة.

يملجم ع):)111)حصة.

:)تسير رحاد للشركة من) يلتساير)

طرف):

يلحامل) يتبات   ب شتى  يلساد 

للبطاقة يل طناة أقم))A14365)ملدة)

غير محدردة.

للشركة) يلقان ني  يإليديع 

باملحكمة يالبأديئاة بأماأة بأاأيخ)3) 

سبأمبر)1)1))تحت أقم)6516.

سجلت يلشركة بالسجل يلأجاأي)

تحت أقم)57)134.
مقأطف قصد يإلشهاأ
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ORUS SERVICES
شركة مساهمة يبلغ أتسمالها 

3.311.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : زينيت ملالنا م 

يلعماأة 8 سادي معررف يلديأ 

يلباضاء

يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء أقم 

1(7419

نهاية مدة مهام مأصرف تجديد)

مدة مهام يملأصرفين ريلرئيس يملدير)

يلعام):

يلجمعاة) مديرالت  بمقأ�سى 

ي نا ) (31 بأاأيخ) يلعادية  يلعامة 

1)1)،)تم):

تسجال نهاية مهام يلساد محمد)

بأثر) مأصرف  بصفأه  ب عباد  تمين 

يلعامة) يلجمعاة  ينعقاد  عأد  أجعي 

يلعادية يلتي بثت في حسابات يلسنة)

يملالاة)118).

مدة) تجديد  أجعي،) بأثر  تأكاد 

مهام يملأصرفين):

يلشرقاري،) عزيز  سادي  يلساد 

يلرئيس يملدير يلعام.

شركة)SALAFIN)ممثلة من طرف)

يلساد سادي عزيز يلشرقاري

يلساد محمد يلريغ ي،)مأصرف

يلساد محمد صباحي،)مأصرف.

ينعقاد) عند  مهامهم  مدة  تنأهي 

يلجمعاة يلعامة يلعادية يلتي سأبث)

في حسابات يلسنة يملالاة)4)1).

تأكاد بأثر أجعي تجديد مدة مهام)

مريقب يلحسابات يلساد عبد يلرفا )

ينعقاد) عند  تنأهي  ريلتي  معطاري 

يلجمعاة يلعامة يلعادية يلتي سأبث)

في حسابات يلسنة يملالاة)))1).

بمقأ�سى مديرالت مجلس يإلديأة)

تجديد) تم  (،(1(1 ي نا ) (31 بأاأيخ)

عزيز) سادي  يلساد  مهام  مدة 

يملدير) يلرئيس  بصفأه  يلشرقاري 

يلعام ملدة مهامه كمأصرف.

يإليديع)) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلقان ني 

(،(1(1 سبأمبر) ((4 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)794137.
من تجل يلألخاص ريلنشر

مجلس يإلديأة
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 VIATRIS

PHARMACEUTICALS
شركة مساهمة مبسطة

يبلغ أتسمالها 989.111.) دأهم

يملقر يالجأماعي : 191، شاأع آنفا، 

يلطابق يبر ، يلديأ يلباضاء

يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء

 أقم 111185

تغاير يلتسماة يالجأماعاة 
يملشتركة) يلقريأيت  بمقأ�سى 

للشركاء)بأاأيخ)))سبأمبر)1)1)،)تم):

تغاير يلتسماة يالجأماعاة لأصبح)

.VIATRIS PHARMACEUTICALS

تغاير يملادة)))من يلنظام يبسا�سي)

ريملأعلقة بالتسماة يالجأماعاة.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

 (4 في) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)794134.
من تجل يلألخاص ريلنشر

يللجنة

50 P
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 SOCIETE HOTELIERE
ATLANTIS

شركة مساهمة
يبلغ أتسمالها 19.111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : فندق يمل حدين، 
شاأع يلحسن يبر ، يلديأ يلباضاء

يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء أقم 
37491

نهاية رتجديد مدة مهام يملأصرفين 
يلجمعاة) مديرالت  بمقأ�سى 
ي نا ) (31 بأاأيخ) يلعادية  يلعامة 
مهام) نهاية مدة  تم تسجال  (،(1(1
مدة) رتجديد  يلأالاين  يملأصرفين 
غاية) إلى  ثالث سن يت  ملدة  مهامهم 
ينعقاد يلجمعاة يلعامة يلعادية يلتي)
يملالاة) يلسنة  حسابات  في  سأبث 

يملنتهاة في)31)ديسمبر)3)1)):
يلساد محمد كما  بنس دة.

يلساد أشاد بن نة.
يلساد حكام يلأازي.

يلساد يملكي ش ني بنعبد هللا.
يلساد عبد يلخالق غربي.

يلساد يحيى يلفاضلي.
يلسادة سناء)يلأ يتي.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
 (4 في) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)794136.
من تجل يلألخاص ريلنشر

يللجنة
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 ATLAS HOSPITALITY
MOROCCO
شركة مساهمة

يبلغ أتسمالها 311.)455.46 دأهم
يملقر يالجأماعي : فندق تطلس يملطاأ 

يلن يصر - يملطاأ يلدرلي محمد 
يلخامس يلن يصر، ص.ب 111، 

يلديأ يلباضاء 1111)
يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء أقم 

31515
تجديد مدة مهام مأصرف ريلرئيس 

يملدير يلعام ريملدير يلعام يملنأدب
 31 بأاأيخ) مديرالت  بمقأ�سى 
يلجمعاة) قرأت  (،(1(1 ي نا )
مهام) مدة  تجديد  يلعادية  يلعامة 

يلساد محمد كما  بنس دة بصفأه)

مأصرف ملدة ثالث سن يت إلى غاية)

يلتي سأبث) يلعامة  ينعقاد يلجمعاة 

في حسابات يلسنة يملالاة يملنتهاة في)

31)ديسمبر)3)1).

 31 بأاأيخ) مديرالت  بمقأ�سى 

يإلديأة) مجلس  قرأ  (،(1(1 ي نا )

محمد) يلساد  مهام  مدة  تجديد  (:

كما  بنس دة بصفأه أئيس مجلس)

غاية) إلى  سن يت  ثالث  ملدة  يإلديأة 

يلتي سأبث) يلعامة  ينعقاد يلجمعاة 

في حسابات يلسنة يملالاة يملنتهاة في)

31)ديسمبر)3)1).

إعادة منح يإلديأة يلعامة لرئيس)

كما ) محمد  يلساد  يإلديأة  مجلس 

بنس دة ر3الأالي يأحمل مهام يملدير)

يملدير) يلرئيس  لقب  ريحمل  يلعام 

يلعام ملدة مهامه كمأصرف إلى غاية)

يلتي سأبث) يلعامة  ينعقاد يلجمعاة 

 في حسابات يلسنة يملالاة يملنتهاة في)

31)ديسمبر)3)1).

تأكاد يلساد أشاد بن نة بصفأه)

يملدير يلعام يملنأدب.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

 (4 في) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)794135.
من تجل يلألخاص ريلنشر

مجلس يإلديأة
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 HOUSSAINI SPORT

VETEMENT
يلسجل يلأجاأي 39)34

 ( بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 ي لا )

بامل يصفات يآلتاة):

 HOUSSAINI SPORT(:(يلتسماة

.VETEMENT

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملساهم) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد):

تاجر مالبس) (: يلغرض يالجأماعي)

جاهزة تاجر م يد يلرياضة.

يسأيريد)/)تصدير.

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يملأعلقة بشكل مباشر تر غير مباشر)

بأغريض يلشركة.
تجزئة) (( مأجر) (: يملقر يالجأماعي)

يل فاء)ترالد م �سى حصين سال.
تأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)

يلشركة.
 111.111 (: يالجأماعي  يلرتسما  
حصة) (1111 إلى) مقسم  دأهم 
دأهم) (111 فئة) من  يجأماعاة 
يلشريك) من طرف  لل يحدة محرأة 

يل حاد):
 1111 يسماعال) حساني  يلساد 

حصة يجأماعاة.
يلتساير):)تم تعاين يلساد حساني)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  يسماعال 

محددة.
من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
تم يإليديع يلقان ني بكأابة ضبط)
ريملسجلة) بسال  يالبأديئاة  يملحكمة 
 34(39 بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

بأاأيخ)19)تغسطس)1)1).
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BAIT LAAILA
SARL

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلنظام) إنشاء) تم  ((1(1 5)ي لا )
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يلنح ) على  رخصائصها  محدردة 

يلأالي):
.BAIT LAAILA(:(يإلسم

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
مسؤرلاة محدردة.

من) يلغرض  (: يلشركة) هدف 
يلشركة ه ):

تأجير) (- يلعقاأي) يلأط ير 
يملمألكات يملهناة)-)تعما  مأن عة تر)

إنشاءيت.
يلرحمة) حي  (: يالجأماعي) يملقر 

سكأ أ دي  أقم)9)سال.
تأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)

يلشركة.

 111.111 (: يالجأماعي  يلرتسما  
حصة) (1111 إلى) مقسم  دأهم 
دأهم) (111 فئة) من  يجأماعاة 

لل يحدة محرأة من طرف يلشركاء):
 511 يلدين) ن أ  بنطنجي  يلساد 

حصة.
 511 يحرزي) عاصام  يلساد 

حصة.
يلتساير):)تم تعاين يلساد بنطنجي)
ن أ يلدين كمسير للشركة ملدة غير)

محددة.
من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
تم يإليديع يلقان ني بكأابة ضبط)
ريملسجلة) بسال  يالبأديئاة  يملحكمة 
 34389 بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

بأاأيخ)9)سبأمبر)1)1).
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 PRESTIGE SERVICE
WORLDWIDE

SARL AU
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ))
4)تغسطس)1)1))تم تحرير يلقان ن)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة):
 PRESTIGE SERVICE (: يلتسماة)

.WORLDWIDE SARL AU
شاأع) (،15 (: يالجأماعي) يملقر 

يببطا ،)أقم)4،)تكدي ،)يلر3اط.
يلهدف):)شركة يلخدمات.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي للشركة.

أتس يملا ):)111.111)دأهم مقسم)
على)1.111)حصة من فئة)111)دأهم)

لكل ريحدة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
تساير يلشركة من طرف) (: يإلديأة)

يلساد يلقضاري يلااس.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

أقم)154793.
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BENITUD
SARL AU

سجل تجاأي أقم 87)8) سال
نقل يملقر يالجأماعي

فاتح) لا م  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 سبأمبر)
يالسأثنائي للشركة يملصادقة على ما)

يلي):
نقل يملقر يالجأماعي للشركة):)من)
A)يلشقة) 1)مبنى) إقامة زهرة يلنخال)
إلى يملكأب) سعاد حجي سال،) (1 أقم)
أقم)4)في يلطابق يلثاني مبنى)41)أكن)
يلعل يين رزنقة تحفير حسان) شاأع 

يلر3اط.
يلقان ن) من  يلريب   يلبند  تعديل 

يبسا�سي للشركة.
بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
بسال) يالبأديئاة  للمحكمة  يلأجاأي 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

.37438
بمقأ�سى مقأطف ر3اان

يملسير
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 CONTROLE
MANAGEMENT SERVICES

SARL
سجل تجاأي أقم 151533 يلر3اط

نقل يملقر يالجأماعي
فاتح) لا م  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 سبأمبر)
على يملصادقة  للشركة   يالسأثنائي 

)ما يلي):
نقل يملقر يالجأماعي للشركة):)من)
شاأع م الي يحمد) (8 شقة) (31 مبنى)
يملكأب) إلى  يلر3اط،) حسان  ل كالي 
أقم)4)في يلطابق يلثاني مبنى)41)أكن)
يلعل يين رزنقة تحفير حسان) شاأع 

يلر3اط.
تعديل يلبند يلخامس من يلقان ن)

يبسا�سي للشركة.
بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأي للمحكمة يلأجاأية بالر3اط)
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

.91(9
بمقأ�سى مقأطف ر3اان

يملسير
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SOCIETE ARC CONSEIL
SARL AU
تأسيس

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة باملميزيت يلأالاة):

.ARC CONSEIL(:(يلتسماة
 SARL (: يلشكل يلقان ني للشركة)

.AU
حي يلسعادة شاأع) (: مقر يلشركة)
 11 بركان) زنقة  يسماعال  م الي 

يلطابق يبر )737)يلعا ن.
(: للشركة) يالجأماعي  يلنشاط 

يالستشاأيت في يلتساير.
 111.111 (: يلشركة) أتسما  

دأهم.
يلتساير يعهد إلى تي ب ريأح ي ملدة))

غير محدردة.
ريأح ي) تي ب  (: يلشركاء)

1111حصة ب)111)دأهم للحصة.
باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يالبأديئاة بالعا ن بأاأيخ))))سبأمبر)

1)1))تحت أقم)2021/2965.
سجل تجاأي أقم)38139.
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 PRESTATION DE SERVICES
MPI
SARL
تأسيس

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
لشركة) تأسيس  تم  ((1(1 بأاأيخ)
تحمل) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يلخصائص يلأالاة):
 PRESTATION DE (: يلتسماة)

.SERVICES MPI SARL
ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 

يملسؤرلاة يملحدردة.
تساير) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلعقاأيت،)يل ساطة.

يسأيريد رتصدير.
أتس يملا ):)11.111)دأهم مقسمة)
دأهم) (111 111)حصة من فئة) على)

للحصة.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
تب ) ساحة  ((1 (: يالجأماعي) يملقر 
بكر يلصديق يلشقة)8)تكدي  يلر3اط.

يلتساير):)محمد مغزة.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 
سبأمبر) ((7 بأاأيخ) (154889 أقم)

.(1(1
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3B FRANCE
SARL

حل يلشركة
يالسأثنائي) يلعام  يلجم   قرأ 
(»3B FRANCE SARL« لشركة)
(،(1(1 ي لا ) (1( بأاأيخ) يملنعقد 
يلسجل) من  رتشطابها  يلشركة  حل 

يلأجاأي.
يلخاص) يلقان ني  يإليديع  تنجز 
لدى) يلضبط  بكأابة  يلشركة  بحل 
 (9 يملحكمة يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

ي لا )1)1))تحت أقم)6966.
من تجل يالسأخالص ريلباان
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ICA MOROCCO
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها 11.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 4 زنقة ناب لاا 
تجزئة 4 سكأ أ 17 بل ك 1 حي 

يلرياض يلر3اط
أقم يلسجل يلأجاأي : 9)1546

تأسيس
.ICA MOROCCO(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة.

فاصل) شاكاأ  يلساد  (: يلشركاء)
ريلساد يلشناري ينس.

يالستشاأة في) (: يلهدف يالجأماعي)
يلأدبير.

دأهم) (11.111 (: أتسما  يلشركة)
مقسمة على)1111)حصة من فئة)11 

دأيهم للحصة يل يحدة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي.

ناب لاا) زنقة  (4 (: يالجأماعي) يملقر 
حي) (1 بل ك) (17 سكأ أ) (4 تجزئة)

يلرياض يلر3اط.
يلشركة) تساير  سيأم  (: يلتساير)
يلساد) طرف  من  محددة  غير  ملدة 
شاكاأ فاصل ريلساد يلشناري ينس.
باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلأجاأية بالر3اط.
أقم يلأقااد بالسجل يلأجاأي):

يلأجاأي) يلسجل  في  يلأقااد  تم 
 15 بأاأيخ) (1546(9 أقم) تحت 

سبأمبر)1)1).
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FIDUCIAIRE CHIHAB

N° (8 RUE 11 V.N

SIDI KACEM

NGOUSHT CAR
SARL

تأسيس شركة
أقم) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 6 بأاأيخ) ((1(11115((63134
شركة) تأسيس  تم  ((1(1 سبأمبر)
ذيت مسؤرلاة محدردة،)خصائصها)

كالأالي):
 NGOUSHT (: يلأجاأي) يالسم 

.CAR SARL
خنيشات) فررق  تجزئة  (: يملقر)

يملركز.
يلسااأيت) كريء) (: يلهدف يلرئي�سي)

بدرن سائق.
ي م) من  يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس.
دأهم) (311.111 (: يملا ) أتس 
مقسمة إلى)3111)حصة من فئة)111 

دأهم م زعة بين يلشركاء)كالأالي):
غسان لطافي):)1111)حصة.
يلعربي لطافي):)1111)حصة.
فاطمة يعريب):)1111)حصة.

يلتساير):)غسان لطافي.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بسادي)
تحت) ((1(1 سبأمبر) ((1 قاسم ي م)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  ((5( أقم)

.(8957
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STE MENOUAR TRAVAUX

SARL

يلأأسيس
يلعرفي) يلعقد  شررط  حسب 

بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1)،)تم تأسيس)

محدردة) لشركة  يبسا�سي  يلنظام 

يملميزيت) ( حسب) رذلك  يملسؤرلاة 

يلأالاة):

 STE MENOUAR (: يلتسماة)

.TRAVAUX SARL

يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة.

زأيأة) بني  دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 

يملريباح.

يبشغا ) (: ريلغاية) يلغرض 

يملخألفة.

سنة يبأديءي من تاأيخ) (99 (: يملدة)

تسجال يلشركة في يلسجل يلأجاأي.

 111.111 (: يلخاص) يملا   أتس 

حصة) (1.111 على) مقسمة  دأهم 

لكل) دأهم  (111 فئة) من  يجأماعاة 

حصة في ح زة يلشركاء):

يلحامل) محمد  من أ  يلساد 

أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 

:(GN7169(

 511)حصة.

يلساد من أ بال  يلحامل لبطاقة)

:(GJ36699(يلأعريف يل طناة أقم

 511)حصة.

من) يبأديء) (: يالجأماعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

بال ) من أ  يلساد  (: يملديرية)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم)GJ36699)ملدة غير محدردة.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بأاأيخ) قاسم  بسادي   يالبأديئاة 

يلسجل) أقم  ((1(1 سبأمبر) (((

يلأجاأي)8963).
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DONUTS DAYS
شركة درن تس دييز ش.م.م

يملقر يلرئي�سي : تجزية تساة، يلقطعة 
39، عزيب يلحاج قدرأ، طنجة

يملحرأ) يلعرفي  يلعقد  بم جب 
(،(1(1 ي نا ) ((5 بأاأيخ) بطنجة 
ي نا ) ((5 ريملسجل بنفس يملدينة في)
1)1)،)ذي يملرج  بأمر باالسأخالص)
شركة) تأسيس  تم  (،53198 أقم)
يسم) تحت  يملسؤرلاة  محدردة 
بامل يصفات) (»DONUTS DAYS«

يلأالاة):
(»DONUTS DAYS« (: يلتسماة)

ش.م.م.
يمل ض ع):)يأمثل م ض ع يلشركة)
على) يلخاأج  في  ر/تر  يملغرب  في 
غير) تر  مباشر  نح   على  س يء،) حد 
مباشر،)لحسابها تر لحساب يبغااأ تر)

باملساهمة،)فاما يلي):
إنأاج كعكة يلدرنات.

با  كعكة يلدرنات بالجملة رشبه)
يلجملة،)ركذي بالأقساط.

يلصناعات) معاأض  في  يملشاأكة 
يلغذيئاة.

على) يلدرنات  كعكة  ت زي  
يملطاعم.

مطاعم)-)مم ل  يلحفالت.
ريلندريت) يملؤتمريت  تنظام 

ريبعريس رحفالت يالسأقبا ...
تقديم خدمات تم يل يلحفالت.

ريلشريء) ريالسأغال   يالسأيريد 
ريلبا  عن طريق ثابت تر بالعم لة،)
ريلأ زي  ريلأمثال ريإليديع ريلأجاأة)
ريلدرلي) يل طني  يلصعادين  على 
ريالتجاأ عم ما بكل يملنأجات ريلسل )
رشبه) يلنهائاة  ريملنأجات  ريآلالت 
رقط ) ريلأجهيزيت  ريمل يد  يلنهائاة 
يلجديدة منها تر يملسأعملة،) يلغااأ،)
يلعالمات) لجما   بالنسبة  رذلك 

يلأجاأية.
يلعملاات) جما   عام،) ربشكل 
ريملالاة) ريلأجاأية  يلصناعاة 
يمكن) يلتي  يملنق لة  رغير  ريلعقاأية 
تن ترتبط بشكل مباشر تر غير مباشر)
بهدف يلشركة ركل يبهديف يملماثلة)
تر ذيت يلصلة يلتي يمكن تن تسهل)

ت س  يلشركة تر نم ها.

يفرض) يلتي  يلنشاطات  رتستثنى 
يلقان ن على مماأستها شررطا خاصة)

ال تسأ فيها يلشركة.
آساا،) تجزئة  (: يلرئي�سي) يملقر 
قدرأ،  يلحاج  عزيب   ،39 يلقطعة 

طنجة.
يملدة : حددت مدة نشاط يلشركة 
في 99 سنة يبأديء من تاأيخ تقاادها 
بالسجل يلأجاأي، م  يسأثناء حالة 
يلفسخ يملبكر تر يلأمديد يملنص ص 

علاه في يلقان ن يبسا�سي.
أتسما   يبلغ   : يلشركة  أتسما  
مقسم  دأهم   111.111 يلشركة 
دأهم   111 بقامة  1111 حصة  إلى 
يكأأابها ردف   تم  يل يحدة،  للحصة 
رمنحها  يالكأأاب  عند  كلاا  قامتها 

للشركاء على يلنح  يلأالي :
يلسادة مريم يلنادي : 511 حصة.
 511  : يلعطاطر  يدأيس  يلساد 

حصة.
يي مجم ع يلحصص يلتي تشكل 

أتسما  يلشركة : 1111 حصة.
يلنادي،  مريم  يلسادة   : يلتساير 
يملزديدة بأاأيخ 19 تغسطس 1988، 
لبطاقة  يلحاملة  يلجنساة،  مغر3اة 
 ،BX838545 يلأعريف يل طناة أقم
در  هندأيك   (1-3  : ب  يلساكنة 
برركسال،  آس   1731 ك سترالن 

بلجاكا.
يلعطاطر،  يدأيس  ريلساد 
 ،1983 تغسطس   7 بأاأيخ  يملزديدة 
لبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  يملغربي 
 ،K373148 أقم  يل طناة  يلأعريف 
تحمد  يلس أيين،  حي   : ب  يلساكن 

يلأادلي، أقم 9)1، طنجة.
بصفتهما مسيري يلشركة رملزمين 

لها بم جب ت قاعين منفصلين.
غير  يملسير  مهام  مدة  تعأبر 

محدردة.
يلسنة يملالاة : من فاتح يناير إلى 

31 ديسمبر.
باملائة   5 نسبة  تخصم   : يبأ3اح 
من هذه يبأ3اح لتشكال يالحأااطي 
هذه  تك ن  تن  شريطة  يلقان ني، 

يلنسبة تقل من 5/1 من يلرتسما .

لدى  يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

يلأجاأية  يملحكمة  ضبط  كأابة 

بطنجة في )1 ي لا  1)1)، تحت أقم 

.(44431
مسأخرج قصد يلباان ريإلشعاأ

يملسير
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STE SERYAZDIS
SARL AU

تك ين شركة
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

رض ) تم  (،(1(1 ماي) ((1 بأاأيخ)

يلق ينين يبساساة لشركة محدردة)

يل حاد) يلشريك  ذيت  يملسؤرلاة 

رذيت يملميزيت يلأالاة):

يملنأجات) في  يلأجاأة  (: يلهدف)

يلزأيعاة يلغذيئاة.

يلبناء) رتعما   مخألفة  يعما  

)مقار ).

يملقر):)عماأة أقم)31)شقة أقم)8 

حسان) يل كالي  يحمد  م الي  شاأع 

يلر3اط.
بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 

قدأه)111.111)دأهم.

غير) ملدة  يلشركة  تديأ  (: يلتساير)

بزيدي) يلساد  طرف  من  محدردة 

محمد.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
بأاأيخ)))سبأمبر)1)1)،)أقم يلسجل)

يلأجاأي)1)1544.

.D(:(117197
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STE BLUE ECOS ADVISORY
SARL AU

تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت يلشريك يل حاد

بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

رض ) تم  (،(1(1 ي نا ) ((1 بأاأيخ)

يلق ينين يبساساة لشركة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت يلشريك يل حاد ذيت)

يملميزيت يلأالاة):
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يلهدف):)يالستشاأيت يإلديأية.
يلبناء) رتعما   مخألفة  تعما  

)مقار ).
يملقر):)عماأة أقم)31)شقة أقم)8 
شاأع م الي يحمد يل كالي،)حسان،)

يلر3اط.
بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 

قدأه)111.111)دأهم.
غير) ملدة  يلشركة  تديأ  (: يلتساير)
يلقباج) يلساد  طرف  من  محدردة 

ياسين.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ)))سبأمبر)1)1).
أقم يلسجل يلأجاأي):)154419.

.D(:(117196
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 STE SAFETY EXPERTS
 TECHNOLOGIE MOROCCO

SARL
تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة)
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 
رض ) تم  (،(1(1 ي نا ) (15 بأاأيخ)
يلق ينين يبساساة لشركة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلأالاة):
ريلأصدير) يالسأيريد  (: يلهدف)

)تاجر تر رساط ينفذ).
تكن ل جاا) خدمة  ت فير 

يملعل مات.
يملقر):)عماأة أقم)31)شقة أقم)8 
شاأع م الي يحمد يل كالي،)حسان،)

يلر3اط.
بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 

قدأه)111.111)دأهم.
غير) ملدة  يلشركة  تديأ  (: يلتساير)
يلخطاأ) يلساد  طرف  من  محدردة 

تمين.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ)6))ي لا )1)1).
أقم يلسجل يلأجاأي):)1)1537.

.D(:(116380
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STE  A. S .M. R BARBER
SARL

في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
رض ) تم  قد  (،(1(1 سبأمبر) (14  
تحمل) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

يلخصائص يلأالاة):
يلتسماة):

.STE A. S. M. R BARBER SARL 
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
صال ن) (: يالجأماعي) يلهدف 
جما ) ريلنساء،) يلرجا   لحالقة 

خدمات يلزيادة ريلأجمال.
أيس يملا ):)41.111)دأهم مقسمة)
دأهم) (111 حصة من فئة) (411 إلى)

للحصة.
 311 يلزياني) منصف  يلساد 

حصة.
يلساد مررين يلزياني)111)حصة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
يلأ ت) زنقة  (: الجأماعي) ي  يملقر 
حي) (5 أقم) يملحل  (( مريكش) إقامة 

يلرياض يلر3اط.
يلزياني) منصف  يلساد  (: يملسير)

رمررين يلزياني.
(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154913
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((7 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)117815.
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 CAPVIEW ENGINEERING
AND BUILDING

SARL AU
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 15 شاأع يببطا  
أقم 4 تكدي  يلر3اط

يملقر يالجأماعي : 15 شاأع يالبطا  
أقم 4 تكدي ، يلر3اط

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
3)تغسطس)1)1)،)تم تأسيس شركة)
تحمل يسم كاب فا  يينجاانرينك يند)
ب يلدينك ش ذ م م ش ر تأ فر على)

يملميزيت يلأالاة):
يملقر يالجأماعي):)15)شاأع يببطا )

أقم)4)تكدي  يلر3اط.
يلهدف يالجأماعي):)مقار  يشغا )

مخألفة ريلبناء.
مهندس يستشاأي.

يالسأيريد ريلأصدير.
مدة يالسأمريأ):)99)سنة.

دأهم) (111.111 (: يملا ) أتس 
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم م زع كما يلي):
يلساد عبد يل يحد ييأع�سى)1111 

حصة.
تم تعاين يلساد ي نس) (: يلتساير)
للشركة) كمسير  يالدأي�سي  يمعا�سي 

ملدة غير محدردة.
من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

فاتح يناير رتنأهي في)31)ديسمبر.
لأك ين) (%5 بعد يقأطاع) (: يبأ3اح)
ي زع) يلقان ني،) يالحأااط  صندرق 
يلباقي على يلشركاء)حسب حصصهم.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلسجل) تحت  بالر3اط  يلأجاأية 
ي م) (154891 أقم) يلأجاأي 

7))سبأمبر)1)1).
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VITAMA
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 11 RUE

 D’ARCACHON QUARTIER DE
LA(GIRONDE - CASABLANCA

يملنعقد) يلعام  يلجم   من  بقريأ 
تم يالتفاق) (،(1(1 ي نا ) (31 بأاأيخ)

على ما يلي):
يملالك ترحسين  علي  يلساد   إن 

 VITAMA في شركة) حصة  (411 ( (
دأهم لكل حصة) (111 بمبلغ) (SARL
رتن) (،(1(1 ماأس) (9 قد ت فى بأاأيخ)

حصة رأثأه على يلشكل يلأالي):

يلزرجة يلسادة زينة يقل ش)8/1.
يببناء):)حماد ترحسين)8/2.

بلعاد ترحسين)8/2.
عبد يلعزيز ترحسين)8/2.

فاطمة يرحسين)8/1.
يملجم ع):)8/8.

411)حصة يململ كة للمرح م) ين)
يلساد علي يرحسين ت زع بين يل أثة)

على يلشكل يلأالي):
يلسادة زينة يقل ش)51)حصة.

حماد ترحسين)111)حصة.
بلعاد يرحسين)111)حصة.

عبد يلعزيز يرحسين)111)حصة.
فاطمة ترحسين)51)حصة.

يملجم ع):)411)حصة.
للشركة) يالجأماعي  يلرتسما   ين 
ي زع بين يلشركاء)على يلشكل يلأالي):

يلسادة زينة يقل ش)51)حصة.
حماد يرحسين)311)حصة.
بلعاد يرحسين)311)حصة.

عبد يلعزيز يرحسين)311)حصة.
فاطمة يرحسين)51)حصة.

يملجم ع):)1111)حصة.
يلأأكاد على تعاين يلساد حماد)
يرحسين يملسير يل حاد للشركة ملدة)

غير محدردة.
بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 
سبأمبر) (8 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ 

1)1)،)تحت أقم))14)79.
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AFRADIS
SARL

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 117 BIS(RUE(DE

LIBOURNE - CASABLANCA
يملنعقد) يلعام  يلجم   من  بقريأ 
تم يالتفاق) (،(1(1 ي نا ) (31 بأاأيخ)

على ما يلي):
يملالك) ترحسين  علي  يلساد  إن 
 AFRADIS 9611)حصة في شركة) ( 
دأهم لكل حصة) (111 بمبلغ) (SARL
رتن) (،(1(1 ماأس) (9 قد ت فى بأاأيخ)

حصة رأثأه على يلشكل يلأالي):
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يلزرجة يلسادة زينة يقل ش)8/1.
يببناء):)حماد ترحسين)8/2.

بلعاد ترحسين)8/2.
عبد يلعزيز ترحسين)8/2.

فاطمة يرحسين)8/1.
يملجم ع):)8/8.

ين)9611)حصة يململ كة للمرح م)
يلساد علي يرحسين ت زع بين يل أثة)

على يلشكل يلأالي):
يلسادة زينة يقل ش)11)1)حصة.

حماد ترحسين)411))حصة.
بلعاد يرحسين)411))حصة.

 (411 يرحسين) يلعزيز  عبد 
حصة.

فاطمة ترحسين)11)1)حصة.
يملجم ع):)9611)حصة.

للشركة) يالجأماعي  يلرتسما   ين 
ي زع بين يلشركاء)على يلشكل يلأالي):
يلسادة زينة يقل ش)11)1)حصة.

حماد يرحسين)411))حصة.
بلعاد يرحسين)411))حصة.

 (411 يرحسين) يلعزيز  عبد 
حصة.

فاطمة يرحسين)11)1)حصة.
نعامة ترحسين حصة ريحدة.

يملجم ع):)11.111)حصة.
يلأأكاد على تعاين يلساد حماد)
يرحسين يملسير يل حاد للشركة ملدة)

غير محدردة.
بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 
سبأمبر) (8 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ 

1)1)،)تحت أقم)141)79.
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شركة صوفيا كاربيت
ش ذ م م ش ر

زنقة سادي عال  يلبحريري أقم 
8))، حي يالنبعاث، سال

للشريك) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،(1(1 سبأمبر) (17 بأاأيخ) يل حاد 
يملسجلة في يلر3اط بأاأيخ)17)سبأمبر)
يبسا�سي) يلقان ن  رض   تم  (،(1(1
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  لشركة 

باملميزيت يلأالاة):

شركة ص فاا كاأ3يت) (: يلتسماة)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

شريك رحاد.
يملقر يلأجاأي):)زنقة سادي عال )
يالنبعاث) حي  (،((8 أقم) يلبحريري 

سال.
يمل ض ع):)با  رشريء)يلزأيبي.

يالسأيريد ريلأصدير.
من) يبأديءي  سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلفعلي للشركة.
يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)

يلساد يإلدأي�سي خالد.
دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

م زعة بين يلشركاء)كما يلي):
 1111 خالد) يإلدأي�سي  يلساد 

حصة.
يملجم ع):)1111)حصة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
1)1)،)تحت أقم) 3))سبأمبر) بأاأيخ)

.37439
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ALEE CONSEIL
SARL

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،(1(1 11)تغسطس) بالر3اط بأاأيخ)
مسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

محدردة لها يلخصائص يلأالاة):
حمزة) يملله ف  يلساد  (: يلشركاء)
حامل لبطاقة يلأعريف يل طناة أقم)
مغربي يلجنساة يلساكن) (AE(7((3
 1 شقة) ((( عماأة) (( يلريف) بإقامة 

تجزئة أياض سال.
يلساد يملله ف عبد يلعالي حامل)
أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
يلساكن) يلجنساة  مغربي  (A(1694
 1 شقة) ((( عماأة) (( يلريف) بإقامة 

تجزئة أياض سال.
 ALEE (: يالجأماعاة) يلتسماة 

.CONSEIL
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
في) يلغرض من يلشركة  (: يلهدف)

يملغرب رخاأج يملغرب.
برمجة تكن ل جاا يملعل ماات.

تكن ل جاا) ريستشاأيت  تنشطة 
يملعل ماات.

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
غير) تر  مباشرة  بصفة  يملرتبطة 

مباشرة بالنشاط يملشاأ إلاه تعاله.
تدعام) تسهال،) شأنها  من  ريلتي 
رتنماة نشاط يلشركة رتيضا جما )
يملباشرة تر غير يملباشرة) يملساهمات 
هدف) ذيت  مؤسسات  في  كانت  تيا 

مماثل.
يملقر يالجأماعي):)15)شاأع يببطا )

شقة أقم)4)تكدي ،)يلر3اط.
مدة يلشركة):)99)سنة يبأديء)من)

تايخ تسجالها في يلسجل يلأجاأي.
في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  
 1111 على) مقسم  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 

م زعة كالأالي):
يلساد يملله ف حمزة)811)حصة.

 (11 يلعالي) عبد  يملله ف  يلساد 
حصة.

يملله ف) يلساد  عين  (: يلتساير)
يلأعريف) لبطاقة  حامل  حمزة 
ريلساد) (AE(7((3 أقم) يل طناة 
لبطاقة) حامل  يلعالي  عبد  يملله ف 
 A(1694 أقم) يل طناة  يلأعريف 

كمسيرين للشركة.
يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)
من فاتح يناير من كل سنة رتنأهي في)

31)ديسمبر من نفس يلسنة.
بنسبة) يالحأفاظ  بعد  (: يبأ3اح)
يلباقي) يمنح  يلقان ني  لالحأااط  (%5

لصاحب يلشركة.
يإليديع يلقان ني):

ريلتسجال) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالسجل يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية)
بأاأيخ) (154917 أقم) تحت  بالر3اط 

7))سبأمبر)1)1).
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STE RAHAF PLAZA
SARL AU

تغير يملقر يلشركة ريسأقالة يملسير
بمقأ�سى محضر مؤأخ في يلر3اط)
تم تغاير) (،(1(1 سبأمبر) (14 بأاأيخ)

بعض ق ينين يلشركة رحدد ما يلي):

 (51 :)تغير يلشركة من) تغير يملقر)
سال إلى) ر)) (1 حي كريمة يملحل أقم)
أقم)38)يلعماأة))1)يلحمد يملجم )16 

تماأة.
يسأقالة يلساد) (: يسأقالة يملسير)

عبد يلهادي جب ن.
جماعة) يلسادة  (: مسير) تعين 

بالع ني يملسيرة يلجديدة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) (،(1(1 سبأمبر) (( بأاأيخ)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  في  (37(76

.3(181
74 P

STE JUST HERE CAR
SARL

تغير يملقر يلشركة ريسأقالة يملسير
بمقأ�سى محضر مؤأخ في يلر3اط)
بأاأيخ)7))ماي)1)1)،)تم تغاير بعض)

ق ينين يلشركة رحدد ما يلي):
تغير يملقر)):)تغير يملقر يلشركة من)
يملسيرة)))يلعنبر)))أقم)45)مريكش إلى)
شاأع يبن سينا يلطابق يلثاني يلعماأة)

79)يلشقة أقم)18)تكدي  يلر3اط.
يسأقالة يلساد) (: يسأقالة يملسير)

يملخنتر سعاد.
تعين مسير):)يلساد أشاد يلحاان)

يملسير يلجديد.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 ي نا ) ((( بأاأيخ)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  في  (6155

.153147
75 P

مكأب يبسأاذة زه أ يلصنهاجي

م ثق بمكناس

STE PRESTIT RAV
SARL

بمقأ�سى محضر يلجم  يلعام يلغير)
1))سبأمبر) بأاأيخ) يملنعقد  يلعادي 
يلساد) تعاين  يلشركاء) قرأ  (،(1(1
ثاني للشركة) بلك أة كمسير  ي سف 
م  يلساد يبريهام بلك أة م  يالمضاء)
يلغير مشترك لتساير يلشركة ر3ذلك)
يلنظام) من  (15 يلفصل) تغاير  تم 

يبسا�سي للشركة.
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بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
1)1)،)تحت أقم) 8))سبأمبر) بأاأيخ)

.9(16
76 P

DATA CORPORATION
SARL AU

تعاين مسير جديد
تغاير يلنشاط

يالسأثنائي) يلجم   بمقأ�سى 
للشريك يل حاد بأاأيخ)5))تغسطس)
ديتا) لشركة  يلشريك  قرأ  (،(1(1
ك أ3 أيسا ن ذيت أتسما )111.111 
دأهم ريلكائن مقرها يالجأماعي بزنقة)
يلريب ) يلطابق  (1( أقم) يلصن 3ر 

يلشقة))1)يلديأ))يلباضاء)ما يلي):)
يل يدي) عفافة  يلسادة  يسأقالة 

من مهامها كمسيرة.
كريم،) لحسن  يلساد  تعاين 
أقم) فاال  يلباضاء) بالديأ  يلساكن 
ب عزة) ديأ  باي  ل ساان  تجزئة  (66
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
كمسير للشركة ملدة) (BE5556( أقم)

3)سن يت.
:)دأيسات،)تدأيب،) تغاير يلنشاط)
سفر)) تنظام  تجنباة،) شريكات 
تنظام) تباد  رطني ردرلي،) للدأيسة،)

فعالاات تر3 ية.
من) ر17) (16 (،3 يلبن د) ( تغاير)

يلقان ن يبسا�سي.
باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
 (1 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)793377.
77 P

GS BARAKA
SARL

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
فسخ) تم  بسال  (،(119 15)ن فمبر)
شركة جي يس بركة ش م م أقم س)

ت):)4891).
 4( (: بمقر يلشركة بعن ينها يلأالي)
1)حي تمل طريق يلقناطرة) شقة أقم)

سال.

يلقررق) يدأيساة  يلسادة  عانت 
مصفاة للشركة حي يس بركة ش م م.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلسجل) مصلحة  بسال  يالبأديئاة 
(،(1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) يلأجاأي 

تحت أقم)37461.
78 P

 DEGHMOUS IMMOBILIER
SERVICE
SARL AU

أتسما  : 1.111) دأهم
يملقر يالجأماعي : عماأة ديأ لحسان 

أقم M 4 يلأجزئة يلثالثة يلحي 
يملحمدي حي يبن سيناء مريكش

تغاير
يلجم ) محضر  في  جاء) ملا  تبعا 
 17 بأاأيخ) يملنعقد  يلعام يالسأثنائي 

سبأمبر)118))تقرأ ما يلي):
عماأة) من  يالجأماعي  يملقر  نقل 
4M)يلأجزئة يلثالثة) ديأ لحسان أقم)
يلحي يملحمدي حي يبن سيناء)مريكش)
ك يأت) إقامة  (6 محمد) شاأع  إلى 
يلثاني) يلطابق  (16 أقم) لافيرناج  ذر 

مريكش.
 (1.111 أف  أتسما  يلشركة من)

دأهم إلى)11.111))دأهم.
رض  نظام تسا�سي جديد مرفق)

بما سبق من يلأعديالت.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
بمريكش بأاأيخ)5)فبريير)119)،)تحت)

أقم)516.
بمثابة مقأطف ر3اان

79 P

GRAFCO SARL AU

 N°15 RUE TELEMCAN RESIDENCE GHITA

MEKNES 51111 MEKNES MAROC

 CG CARRIERE
SARL

عن ين مقرها يالجأماعي : أقم 15 
زنقة تلمسان إقامة غاأة 51.111 

مكناس يملغرب
أقم يلسجل يلأجاأي 833)5

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

تمت) (،(1(1 سبأمبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على تف يت يلساد جالبرت )

من) يجأماعاة  حصة  (811 كناال)

تصل)111)حصة لفائدة يلساد عماد)

يلجعفري.

يلساد) جديد  مسير  ( تعاين) تم  (

ملدة) رحاد  كمسير  عماد  يلجعفري 

يسأقالة) لقب    تبعا  محدردة  غير 

يملسير.

تحاين يلنظام يبسا�سي لشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

7))سبأمبر) يلأجاأية بمكناس بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)17)4.

80 P

GENERAL BENSAID SI
SRAL AU

بسال) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

6)سبأمبر)1)1)،)تم ما يلي):

تصفاة يلشركة.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بسال  يالبأديئاة 

119)،)تحت أقم)37437.

81 P

LOUKILI TEXTIL
SARL AU

تك ين شركة
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

1)1)،)تم رض ) بأاأيخ فاتح سبأمبر)

يلق ينين يبساساة لشركة محدردة)

ذيت) رحاد  شريك  ذيت  يملسؤرلاة 

يملميزيت يلأالاة):

يلهدف):)تاجر.

يالسأيريد ريلأصدير.

زنقة) يملقارمة  شاأع  (: يملقر)

يلطابق يلثالث) ((1 يبادجان يلعماأة)
أقم يملحل)8)حي يملحاط يلر3اط.

 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 

دأهم.

تديأ يلشركة من طرف) (: يلتساير)

غير) ملدة  يدأيس  يل كالي  يلساد 

محدردة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1).

(،154765 (: أقم يلسجل يلأجاأي)

تحت أقم)117664.

82 P

ZOYOUNE WORKS
SARL

تصفاة رإغالق شركة
 ZOYOUNE شركة) تقرير  ين 

يملسؤرلاة،) يملحدردة  (WORKS

رمقرها) دأهم،) (111.111 أتسمالها)

شاأع) (( شقة أقم) (46 يالجأماعي ب)

ي م) ريملنعقد  يلر3اط  تكدي ،) عقبة 

18)سبأمبر)1)1)،)قرأ ما يلي):

تصفاة رإغالق يلشركة.

جما ) حناني  يلساد  تعاين 

ريلساد ن أ يلدين يلجباأي كمصفين)

للشركة.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

سبأمبر) ((7 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)117787.
للخالصة ريلأذكير

83 P

SAAD CRAFT TRAVAUX
SARL

بم جب عقد خاص م ق  بأاأيخ)

1)1)،)تم إنشاء)يلنظام) 13)سبأمبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة رخصائصها كالأالي):

 SAAD CRAFT (: تسماة يلشركة)

.TRAVAUX SARL

أياض) تجزئة  (،914 أقم) (: يملقر)

يالسماعالاة مكناس.

عرض يلشركة.

تشغا  يلبناء)ريلتشياد.

يإليريد ريلأصدير.

يملدة):)99)سنة.

ساعد) علي  يلساد  (: يلتساير)

أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 

.D93(391
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دأهم) (111.111 (: يملا ) أتس 

مقسمة إلى)11.111)حصة كل ريحدة)

ب)111)دأهم.

تقسام أيس يملا )):

يلساد ساعد علي):)5111)حصة.

 5111 يسماعال) سعد  يلساد 

دأهم.

يالبأديئاة) باملحكمة  مسجل 

(،4236/2021 أقم) تحت  بمكناس 

ر3السجل) ((1(1 سبأمبر) ((( ي م)

يلأجاأي أقم)54319)بنفس يلأاأيخ.
بمثابة مقأطف ر3اان

84 P

EVRIM

SARL

أتسمالها : 1.111) دأهم

مقرها يالجأماعي : 51 عماأة يلشباب 

يلشقة، أقم 15 شاأع يلجيش يمللكي 

يملحمدية

تغاير  يسم يلشركة
رفقا ملحضر قريأيت يلشركاء)بأاأيخ)

في) ريملسجلة  (،(1(1 تغسطس) (9

يملحمدية بأاأيخ)31)تغسطس)1)1)،)

تحت يملرج )1)11116965131)1) 

(،2021/15234 يالسأالم) يمر  رأقم 

تخذ يلشركاء)يلقريأيت يلأالاة):

يمل يفقة على با )51)سهما بقامة)

111)دأهما من يلساد حفاظ عدنان)

لصالح يلسادة تلالتي إيمان.

 EVRIM من) يلشركة  إسم  تغاير 

يلسادة) رتعاين  (EVRIM إلى) (LTD

تلالتي إيمان مسير ثاني للشركة لفترة)

يلأعديل) هذي  يسري  محدردة  غير 

يعأباأي من)9)تغسطس)1)1).

يإليديع يلقان ني بالسجل يلأجاأي)

باملحمدية) يالبأديئاة  يملحكمة  لدى 

تحت أقم) (،(1(1 سبأمبر) (7 بأاأيخ)

.(17111(11(1897
ملخص قصد يلنشر

85 P

AMARIA MULTISERVICES
SARL AU

حل الرشكة
غير) يلقريأيت  محضر  بمقأ�سى 

(،(1(1 يلعادية بأاأيخ فاتح سبأمبر)

شركة) في  يل حاد  يملساهم  قرأ 

 AMARIA MULTISERVICES SARL

AU)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

 11.111 أتسمالها) رحاد،) بشريك 

يلأجاأي) بالسجل  يملسجلة  دأهم 

(،(5995 ملدينة يملحمدية تحت أقم)

عبد) يالجأماعي شاأع  مقرها  عن ين 

يمل من إقامة سنطري  يلباأك عماأة)

3)يلطابق)))أقم)15)يملحمدية ما يلي):

حل يلشركة يملبكر.

مصفي) معاد  زيان  يلساد  عين 

للشركة.

مقر يلأصفاة ه  حي يلفالح بل ك)

18)أقم)173)يملحمدية.

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

(،(1(1 سبأمبر) ((( ي م) باملحمدية 

تحت أقم)199).
ملخص قصد يلنشر

86 P

 GOLDEN SMART

COMPANY
SARL

تحديد مكافأة مسيري يلشركة
غير) يلقريأيت  محضر  بمقأ�سى 

(،(1(1 سبأمبر) (13 بأاأيخ) يلعادية 

 GOLDEN قرأ يملساهمان في شركة)

شركة) (SMART COMPANY SARL

أتسمالها) ذيت يملسؤرلاة يملحدردة،)

بالسجل) يملسجلة  دأهم  (11.111

يلأجاأي ملدينة يملحمدية تحت أقم)

يالجأماعي) مقرها  عن ين  (،(8157

يملحمدية) يمللكي  يلجيش  شاأع  (15 (:

حص   يملسيرين يملشاأكين) (: ما يلي)

تسامة يلفاهم رياسر زأيري على مبلغ)

شهري ثابت قامأه)11.111)دأهم.

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

(،(1(1 3))تغسطس) باملحمدية ي م)

تحت أقم)1993.
ملخص قصد يلنشر

87 P

دي ين يبسأاذ محمد تمين محب ب

م ثق بالديأ يلباضاء
31)شاأع عين ت جطات،)يلطابق)3،)أقم)14 

أسين يلديأ يلباضاء

يلهاتف):))98)31))15

MRIRA IMMO
SARL

بأاأيخ) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

14)ي لا  ر14)ر15)تغسطس)1)1)،)

تمين) محمد  يبسأاذ  صاغه  يلذي 

محب ب،)م ثق بالديأ يلباضاء،)فقد)

 MRIRA تقرأ زيادة أتس ما  شركة)

.IMMO SARL

يلسجل يلأجاأي عدد)83441).

في نهاية يالجأماع يلعام يالسأثنائي)

تغسطس) ر15) 14ي لا  ر14) بأاأيخ)

يلذي صاغه يبسأاذ محمد) (،(1(1

يلباضاء) بالديأ  م ثق  محب ب  تمين 

رتقرأ ما يلي):

بمبلغ) مالها  أتس  زيادة  تقرأ 

من) لأصل  نقدي  دأهم  (41.111

111.111)دأهم إلى)141.111)دأهم.

من شخص) جديد  شريك  قب   

يلسادة بن نة رأيدي عبلة.

يملا ) لرتس  يلحالي  يلأ زي   نأائج 

رهي على يلشكل يلأالي):

يلسادة بنيس نادية)351)سهم.

يلساد محمد ب زرب )51)سهم.

 BINA PREMIUM 861 شركة)

سهم.

 141 عبلة) رأيدي  بن نة  يآلنسة 

سهم.

يبسا�سي) يلنظام  صااغة  إعادة 

للشركة.

للشركة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يملذك أة بالسجل يلأجاأي باملحكمة)

 (( بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)793518.

يلسجل يلأجاأي يملعد  بأاأيخ))) 

تحت يلرقم يلترتابي) (،(1(1 سبأمبر)

.3(688
للباان ريالطالع

88 P

LIFE DISTRIBUTION

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

إعديد) تم  (،(1(1 16)تغسطس)

ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

مسؤرلاة محدردة باملميزيت يلأالاة):

اليف) (: يلشركة) تسماة 

ديستريبيسا ن.

 111.111 (: يلشركة) أيسما  

دأهم.

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.

يلأ يفات) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 

عين عأاق تماأة.

يلصناعة) (: يلأجاأي) يلغرض 

يلغذيئاة.

يملدة):)99)سنة.

 111.111 (: يلشركة) أتسما  

دأهم،)مقسم كالأالي):

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

للشركاء.

يلساد عثمان يل يفي)51))حصة.

يلساد عماد يل يفي)51))حصة.

يلساد عماد يل يفي)51))حصة.

 491 يخااط) يلحسن  يلساد 

حصة.

عثمان) يلساد  يلشركة  مسيري 

يل يفي ريلساد يلحسن يخااط.

أقم يلسجل يلأجاأي):)9)1341.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) (6 بأاأيخ) بأماأة  يلأجاأية 

1)1)،)تحت أقم)6417.

89 P
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BERNARD FOOD
GOMMERCE EN GROS

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إعديد يلقان ن) (،(1(1 6)سبأمبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة باملميزيت يلأالاة):

تسماة يلشركة):)برناأد ف د.

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.

برحم ن) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 

عين عأاق تماأة.

يلبا ) تجاأة  (: يلأجاأي) يلغرض 

بالجملة.

يملدة):)99)سنة.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)

مقسم كالأالي):

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء.

يلساد عثمان يل يفي)511)حصة.

يلساد عماد يل يفي)511)حصة.

عثمان) يلساد  (: يلشركة) مسيري 

يل يفي ريلساد عماد يل يفي.

أقم يلسجل يلأجاأي):)77)134.

باملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع  تم 

سبأمبر) ((4 بأاأيخ) بأماأة  يلأجاأية 

1)1)،)تحت أقم)7)65.
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 STE YOUNOUS

MONETIQUE
SARL AU

شركة) ملقر  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يملساهم)

(،(1(1 سبأمبر) (1( بأاأيخ) يل حاد 

بالجماعة يلحضرية سادي سلامان)

أقم) تحت  سلامان  سادي  بإقلام 

تم تأسيس شركة ذيت) (،9081/021

مسؤرلاة محدردة من شريك ريحد)

بامل يصفات يلأالاة):

 STE YOUNOUS (: يلتسماة)

.MONETIQUE

.SARL AU(:(يلصفة يلقان ناة

(: يالجأماعي) يلهدف 

 TRANSFERT D’ARGENT

 ET INTERMEDIATION

.FINANCIERE
أتس يملا ):)11.111)دأهم.

سنة يبأديءي من فاتح) (99 (: يملدة)

سبأمبر)1)1).

يناير) فاتح  من  (: يملالاة) يلسنة 

ما) سنة  كل  من  ديسمبر  (31 إلى)

تاأيخ) تبأدئ من  يلسنة يبرلى  ( عدي)

يلتسجال.

 LOTISSEMENT(:(يملقر يالجأماعي

 1 GROUP 13 BLOC B HAY

 WAHDA 1 SIDI YAHYA EL

 GHARB PROVINCE DE SIDI

.SLIMANE 14(51

 YOUNOUS EL (: يلتساير)

.RHOCH(-(CIN(:(G614422

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

أقم) سلامان  بسادي  يالبأديئاة 
يلتسجال بالسجل يلأجاأي31)3.

91 P

STE ZHOURI CAR
SARL AU

يلسجل يلأجاأي أقم 87)1) بسال

يملعد ) يبسا�سي  للقان ن  طبقا 

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   رمحضر 

 ZHOURI CAR رعقد يلبا  لشركة)
SARL AU،)أتسمالها)111.111)دأهم)

رمقرها يالجأماعي إقامة يلأ 3ة أقم)

9)طريق قناطرة سال يملمضاة بأاأيخ)

)1)ي نا )1)1).

ريملسجلة في سال بأاأيخ)17)ي نا )

1)1)،)تقرأ ما يلي):

با  حصص يلساد حبيب ماأتن)

للساد) تزه أي  حلامة  ريلسادة 

يبريهام يزه أي.

تزه أي) يبريهام  يلساد  تعاين 

يلأ قا ) م   يل حاد  للشركة  مسير 

يملالزم.

تغاير يلشكل يلقان ني من شركة)
يملسؤرلاة يملحدردة إلى شركة) ( ذيت)
بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رحاد.
تعديل يلقان ن يبسا�سي.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) (،(1(1 سبأمبر) (9 بأاأيخ)

.(1(87
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 STE LEGUAY UNIVERSAL
COATING

SARL AU
قرأ يلجم  يلعام لشركة لاك يي)
بالر3اط) يملنعقد  كارتينغ  يينفيرسا  
أتسمالها) (،(1(1 تغسطس) (( بأاأيخ)
11.111))دأهم،)عن ينها أقم)4))حي)

يملنزه ح ي م يلر3اط ما يلي):
يلساد) من  يلحصص  تف يت 
صالح يلدين ل كي إلى يلسادة زينب)

كما  بنسبة)%11.
تعاين يلسادة زينب كما  كمسيرة)

جديدة للشركة.
تغاير يلشكل يلقان ني للشركة من)
من) محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شركة 
شريك رحاد إلى شركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة.
للشركة) يالجأماعي  يملقر  تثبات 
4))حي يملنزه ح) :)أقم) بالعن ين يلأالي)

ي م يلر3اط.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((7 في) بالر3اط  يلأجاأية 

1)1)،)تحت أقم)3)1178.
93 P

STE GOPPION TEC
SARL

لشركة يلعام  يلجم    قرأ 
ذيت) شركة  ((1(1 تغسطس) (3  
أيسمالها) محدردة،) مسؤرلاة 
يلكائنة بحي يلنهضة) دأهم،) (51.111
 15 عماأة) يلخامس  محمد  شاأع 
يلأالاة) ( تماأة يتخاذ يلقريأيت) (( أقم)

بالتري�سي ريالجماع):

أف  أيسما  يلشركة):)من)51.111 

دأهم م زعة) (3.111.111 يلى) دأهم 

يلى)31.111)حصة يجأماعاة من فئة)

111)دأهم.

(: يلأجاأي) يلنشاط  ت سا  

يسأغال  مقهى ريسأيريد رتصدير.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

سبأمبر) ((7 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)4)1178.

94 P

STE SODITRAFOUN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

مقرها يالجأماعي : تجزئة أقم 317 

دياأ يملدينة تافريرت 

حل يلشركة
 31 بأاأيخ) مديرالتها  يثر  على 

يلجمعاة) قرأت  (،(1(1 تغسطس)

لشركة) يلعادية  غير  يلعامة 

مقرها) ش.م.م.،) (،SODITRAFOUN

دياأ) (317 أقم) تجزئة  يالجأماعي 

بالسجل) مسجلة  تافريرت،) يملدينة 

يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة بتزنيت،)

تحت أقم)1465)ما يلي):

حل يلشركة بصفة مبكرة.

تعاين مصفي يلشركة في شخص)

يلساد بيهمادن يحمد.

تحديد مقر يلأصفاة تجزئة أقم)

317)دياأ يملدينة تافريرت.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بتزنيت)

في)4))سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)756.

95 P

STE TAIGMA
  SARL 

ي م في  مؤأخ  عرفي  لعقد   تبعا 

رض ) تم  حاث  (،(1(1 ي نا ) ((3  

يملسؤرلاة) ذيت  يلشركة  ق ينين 

يملحدردة رذيت يملميزيت يلأالاة:

يلتسماة):)شركة تاكما))ش.م.م).)))))))))))

ذيت) شركة  ( (: يلقان ناة) يلصفة 

مسؤرلاة محدردة.
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يمل ض ع):حدد م ض ع يلشركة في)

ما يلي):))با  يمل يد يلغديئاة.

))يلريسما ):))حدد يلرتسما  في) ( (

111.111)كلها لالكأأاب ر يلدف ).))))))))

يملقر يالجأماعي):)محل تجاأي أقم)

يلدشيرة) (1 عماأة) يلخير  إقامة  (19

يلجهادية.)

سنة يبأديء) حددت في99) (: يملدة)

من تاأيخ تأسيس يلشركة.))))))))))))))))))))

تبأدئ من فاتح) ( (: يلسنة يملالاة)

كل) من  دجنبر  (31 في) تنأهي  ر  يناير 

سنة.))))))

يالديأة):)يدير يلشركة يلساد عبد)

هللا در3اللي ملدة غير محدردة.))))))))

يإليديع) تم  (: يلقان ني) ياليديع  (

لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

بأاأيخ) النزكان  يالبأديئاة  يملحكمة 

28/09/2021))))تحت أقم116).
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 STE BASTAOUI   

 IMMOBILIERE
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تأسيس
في) حرأ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

1)1)،)تم) 8))سبأمبر) يلر3اط بأاأيخ)

ذيت) لشركة  يالسا�سي  يلنظام  رض  

يملميزيت) ذيت  يملحدردة  يملس ؤلاة 

فاما يلي):

 BASTAOUI (: يلتسماة)

.IMMOBILIERE

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

نشاط) (: هي) يلشركة  من  يلغاية 

يلأط ير يلعقاأي رتشياد ر3ا  يملباني)

لالسأخديم يلسكني.

يملقر):)يقامة)31)شقة أقم)8)شاأع)

م الي يحمد ل كالي حسان يلر3اط.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: يملدة)

يعأباأي من تاأيخ تاسيسها يلنهائي.
 111.111 (: يلجماعي) أيسما  

دأهم يمل زع كما يلي):

 51.111 يلساد طاأق يالبريهامي)
دأهم)...)511)حصة.

(.. بسطاري) يالله  عبد  يلساد 
51.111)دأهم)...)511)حصة.

تسير يلشركة من طرف) (: يالديأة)
يلساد طاأق يالبريهامي رعبد يالله)

بسطاري ملدة غير محددة.
يلسنة يلجماعاة ما بين فاتح يناير)

يلى مأم ديسمبر.
لقد تم ياليديع يلقان ني باملحكمة)
أقم) تحت  بالر3اط،) يلأجاأية 

.117847
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STE STYLE JOY
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسمالها : 851.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : 17 تجزئة يلزهريء 

حي يلصناعي يل لجة سال
يملساهمين) ملديرالت  طبقا 
يلغير) يلعام  بالجم   يملجأمعين 
قد) ((1(1 ي لا ) (14 بأاأيخ) يلعادي 

تقرأ ما يلي):
يملرح م) يثر  على  يملصادقة 
حصة) (341 دحمان) بن  يسماعال 

بقامة)111)دأهم لل يحدة لفائدة):
بن) ماأك   يلين  يلسادة  زرجأه 

دحمان)1))حصة.
بالضااف) سماة  يلسادة  زرجأه 

)))حصة.
 99 يبنه يلساد أشاد بن دحمان)

حصة.
 99 يبنه يلساد حكام بن دحمان)

سنة.
(... يبنه يلساد فاصل بن دحمان)

99)حصة.
يملصادقة على يلهبة يملنجزة بأاأيخ)

14)ي لا )1)1)):
دأهم) (111 بقامة) حصة  (4((1
لل يحدة في ملكاة يلسادة إلني ماأك )
بن دحمان لفائدة يبنها يلساد حكام)

بن دحمان.
دأهم) (111 بقامة) حصة  (11
سماة) يلسادة  ملكاة  في  لل يحدة 
يلساد أشاد) يبنها  لفائدة  بالضااف 

بن دحمان.

دأهم) (111 بقامة) 11حصة 

سماة) يلسادة  ملكاة  في  لل يحدة 

بالضااف لفائدة يبنها يلساد فاصل)

بن دحمان.

دأهم) (111 بقامة) حصة  ((573

لل يحدة في ملكاة يلساد حكام بن)

دحمان لفائدة تخاه يلساد أشاد بن)

دحمان.

دأهم) (111 بقامة) حصة  ((573

لل يحدة في ملكاة يلساد حكام بن)

يلساد فاصل) لفائدة تخاه  دحمان 

بن دحمان.

 (7( ريلبند) يلحصص  ((6( يلبند)

قد) يالسا�سي،) يلقان ني  من  أتسما  

يلأقسام) ريصبح  باملناسبة  تغيري 

كاالتي):

(... دحمان) بن  حكام  يلساد 

83.311))دأهم تي)833))حصة.

(.... دحمان) بن  أشاد  يلساد 

83.311))دأهم تي)833))حصة.

(.... دحمان) بن  فاصل  يلساد 

83.411))دأهم تي)834))حصة.

تي) دأهم  (851.111 (..... يملجم ع)

8511)حصة.

يلباقي بدرن تغاير.

يلسادة) يسأقالة  على  يمل يفقة 

رتعاين) دحمان  بن  ماأك   يلين 

تبعا) محدردة،) غير  ملدة  كمسيريت 

يالسا�سي،) يلقان ن  من  (15 للبند)

باسم) للأصرف  يلصالحاات  كل  م  

رلصالح يلشركة.

ذر) دحمان،) بن  حكام  يلساد 

بأاأيخ)) مزديد  يملغر3اة،) يلجنساة 

6/12/1977)بأماأة.

ذر) دحمان،) بن  فاصل  يلساد 

بأاأيخ) مزديد  يملغر3اة،) يلجنساة 

14/06/1987)بأماأة.

تم رض  يلقان ني بكأابة يلضبط)

بسال،) يالبأديئاة  يملحكمة  لدى 

1)1)،)تحت أقم) 3))سبأمبر) بأاأيخ)

.37469
قصد يلنشر
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الشركة العقارية طارال 

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 1487

هبة حصص يجأماعاة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 

شركاء) طرف  من  يملقرأ  يالسأثنائي 

يلعقاأية) »يلشركة  يملدع ة) يلشركة 

بأاأيخ يملنعقد  ش.م.م.)  طاأي «)

 ))تبريل)1)1)،)تنه تقرأ ما يلي):

يعطاء)هبة)141)حصة يجأماعاة)

يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)

لفائدة يلساد يمحمد يأبعي.

من طرف تبنائه ر3ناته.

رعلاه تم تجديد يلقان ن يبسا�سي)

للشركة في صاغتها يلجديدة.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ماي) (4 ي م)

.(41999
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير

99 P

الشركة العقارية طارال 

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 1487

تف يت حصص يجأماعاة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 

شركاء) طرف  من  يملقرأ  يالسأثنائي 

يلعقاأية) »يلشركة  يملدع ة) يلشركة 

 ( بأاأيخ) يملنعقد  ش.م.م.) طاأي «)

تبريل)1)1)،)تنه تقرأ ما يلي):

يجأماعاة) حصة  (991 تف يت)

يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)

يأبعي) يمحمد  يلساد  طرف  من 

»مناف  أيا ) لفائدة يلشركة يملدع ة)

يملسجلة بالسجل) يسطاط«)ش.م.م.)

يلأجاأي بطنجة تحت أقم)75395.

تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة)

في صاغتها يلجديدة.



20001 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 ماي) ((5 ي م)

.(4(66(
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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الشركة العقارية ألبيين 
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم : 441)9
تف يت حصص يجأماعاة

تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة
يأجلى من محضر يملقرأ من طرف))
يلعقاأية) »يلشركة  يملدع ة) يلشركة 
 (7 بأاأيخ) يملنعقد  ش.م.م.) تلباين«)

تبريل)1)1)،)تنه تقرأ ما يلي):
يجأماعاة) حصة  (491 تف يت)
يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)
من طرف يلساد عي�سى بن يعق ب)
»عنصر) يملدع ة) يلشركة  لفائدة 
رحاد) بشريك  ش.م.م.) ه لدينغ«)
بطنجة) يلأجاأي  بالسجل  يملسجلة 

تحت أقم)118987.
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة)

في صاغتها يلجديدة.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 ماي) ((5 ي م)

.(4(6(8
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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STE KALDEN TRADING
SARL

سجل تجاأي أقم : 71)54
حل مبكر للشركة

يالسأثنائي) يلقريأ  بمقأ�سى 
 KALDEN« يملدع ة) للشركة 
بأاأيخ يملنعقد  (»TRADING SARL 

 9)تبريل)1)1)،)تقرأ ما يلي):
حل مبكر للشركة.

تعاين يلساد محمد زياد صالحة)
رحسام))شالتي كمصفين للشركة.

باملقر) يلأصفاة  مكان  جعل 

يالجأماعي طنجة)14)زنقة سادي علي)

يبن يحريزم.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ماي) (7 ي م)

.(4(185
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مصف يلشركة
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شركة أوكسينور 

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 18119

يلزيادة في أيسما  يلشركة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلعام) يلجم   محضر  من  يأجلى 

ماي) (11 بأاأيخ) يملنعقد  يالسأثنائي 

1)1)،)تنه تقرأ ما يلي):

من) يلشركة  أيسما   أف  

31.111.111)دأهم يلى)41.111.111 

حصة) (91.111 بخلق) رذلك  دأهم 

دأهم) (111 يجأماعاة جديدة بقامة)

يالجمالاة) قامتها  يل يحدة  للحصة 

يلى) تضاف  دأهم  (9.111.111

بادماج) رذلك  يلقديمة  يلحصص 

ديسمبر) (31 لغاية) يملنق    يلرصاد 

.(1(1

يلشركة) أيسما   أف   تحقاق 

يلى) مقسمة  دأهم  (41.111.111 يلى)

بقامة) يجأماعاة  حصة  (411.111

دأهم للحصة يل يحدة م زعة) (111

بين يلشركاء))حسب نسبة يشتريكهم)

في أيسما  يلشركة.

تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي نا ) فاتح  ( ي م)

.(4(615
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير

103 P

شركة اينطاطيكس 

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 51117

تف يت حصص يجأماعاة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 

شركاء) طرف  من  يملقرأ  يالسأثنائي 

»يينطاطاكس«) يملدع ة) يلشركة 
ش.م.م.)يملنعقد بأاأيخ)5)يبري1)1)،)

تنه تقرأ ما يلي):

يجأماعاة) حصة  (4111 تف يت)

يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)

لفائدة)) م أر  عمر  يلساد  من طرف 

يلساد محمد عماأ شماع.

تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة)

في صاغتها يلجديدة.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي نا ) فاتح  ي م 

.(4(916
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير

104 P

الشركة  عقار  

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 5)647

هبة حصص يجأماعاة
يسأقالة مسيري يلشركة
تسماة يلقان ن يالسا�سي

تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة
يلقريأ) محضر  من  يأجلى 

يالسأثنائي يملقرأ))من طرف))يلشركة)

ش.م.م.) عقاأ«) »يليسر  يملدع ة)

تنه) (،(1(1 يناير) (15 يملنعقد بأاأيخ)

تقرأ ما يلي):

حصة يجأماعاة) (51 هبة) يعطاء)

يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)

لفائدة يلساد عمر ب عربي من طرف)

يلسادة فضمة ب عرمي.

يسأقالة مسيري يلشركة رتسماة)

يلساد عمر ب عربي كمسير رحاد ملدة)

غير محدردة.

يلقان ني) تجديد  تم  رعلاه 
يالسا�سي للشركة في صاغتها يلجديدة.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 ي نا ) فاتح  ( ي م)

.(4(914
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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شركة عقارية أريسا 
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم : 118143
تاسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بطنجة)
ي م)15)ي نا )1)1))رمسجل بها ي م)
5))ي لا )1)1))تم تك ين شركة ذيت)
مسؤرلاة محدردة تأميز بالخصائص)

يلأالاة):
يالسم):)عقاأية تأيسا ش.م.م.

يلهدف):)تهدف يلشركة تساسا يلى:
كل) تحقاق  يلى  يلشركة  تهدف 
يلشريء،) عملاات يالنعاش يلعقاأي،)
رتقسام) تجزئة  يلأقسيام،) يلبا ،)

يالأي�سي بما فيها يالأ�سي يلفالحاة.
يملدناة) يملنشئات  يلعماأيت،) بناء)
ركل) يلبناء) عملاات  جما   رينجاز 

يالعما  يملأعلقة بها.
يسأيريد رتصدير كل يمل يد يالرلاة)

ركل ما يأعلق بالهدف يلرئي�سي.
تر) يملؤسسات  كل  في  يالشتريك 

يلشركات ذيت يلهدف يملشترك.
رعم ما جما  يلعملاات يلأجاأية،)
ريلغير) يلعقاأية  يملالاة،) يلصناعاة،)
يلعقاأية يلتي من شأنها تدعام نم )

يلشركة.
)3)شاأع) :)طنجة) يملقر يالجأماعي)

م الي ي سف.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

تاسيسها يلنهائي.
في) حدد  (: يلشركة) أيسما  
 1111 يلى) مقسم  دأهم  (111.111
دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 
على) مقسمة  يل يحدة  للحصة 

يلشركاء)كما يلي):



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20002

يسطاط) أيا   مناف   شركة 

ش.م.م.)....)491)حصة.

ش.م.م.) ه لدينك  عنصر  شركة 

........ 491)حصة.

 11 (..... تأبعي) يمحمد  يلساد 

حصص.

 11 (..... يلساد عي�سى بن يعق ب)

حصص.

يلسادين) تعاين  تم  (: يالديأة)

يعق ب) بن  رعي�سى  تأبعي  يمحمد 

كمسيرين للشركة ملدة غير محدردة)

م  كافة يلصالحاات.

يلسنة يالشتريكاة):)من فاتح يناير)

يلى غاية)31)ديسمبر.

يالدخاأ) تجل  من  (% (5 (: يالأ3اح)

يلشركاء) على  ي زع  ريلباقي  يلقان ني 

لالأ3اح) ريمكن  يشتريكهم  حسب 

بعد) تخصص  تن  يلصافاة 

تر) يلى أصاد  يلقان ناة  يالقأطاعات 

تكثر لالدخاأ يلطاأئ.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي لا ) (6 ي م)

.(44(14
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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شركة عقارية ايمونور 

ش.م.م.
سجل تجاأي أقم : 7)1184

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بطنجة)

تك ين) تم  (،(1(1 ي نا ) ((9 ي م)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة تأميز)

بالخصائص يلأالاة):

يالسم):)عقاأية ييم ن أ ش.م.م.

يلهدف):)تهدف يلشركة تساسا يلى:

يلبا ) يلأقسام،) يلبا ،) شريء،)

يلقط ) لكل  بالأقساط  تر  بالجملة 

يبأضاة،)يالمالك يملبناة تر غير يملبناة،)

لكل) يلبا  تر يلكريء) يلبناء،) يلتساير،)

يلبنايات ريملحالت يلعماأيت،)يملنشآت

يملدناة رينجاز جما  عملاات يلبناء) (

ريلبا  بامللكاة يملشتركة ركل عملاات)

للظهير) يلخاض   يلعقاأي  يالنعاش 

ذي) ((9 في) يملؤأخ  (111-85-1 أقم)

يلقعدة)1415)من يلقان ن)85-15.

يملدناة) ( رعم ما جما  يلعملاات)

يلتي من شأنها تدعام نم  يلشركة.

طريق) طنجة  (: يالجأماعي) يملقر 

 1 تط ين يملنطقة يلصناعاة يلطريق)

قطعة أقم)7)1)ت.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

تاسيسها يلنهائي.

في) حدد  (: يلشركة) أيسما  

 1111 يلى) مقسم  دأهم  (111.111

دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 

على) مقسمة  يل يحدة  للحصة 

يلشركاء)كما يلي):

(.... ( شماع) زهدى  محمد  يلساد 

511)حصة.

(..... شماع) عماأ  محمد  يلساد 

51))حصة.

 (51 (..... ( شماع) غادة  يلسادة 

حصة.

تم تعاين يلساد محمد) (: يالديأة)

شماع)) رغادة  عماأ،) محمد  زهدي،)

كمسيرين للشركة ملدة غير محدردة)

م  كافة يلصالحاات.

يلسنة يالشتريكاة):)من فاتح يناير)

يلى غاية)31)ديسمبر.

يالدخاأ) تجل  من  (% (5 (: يالأ3اح)

يلشركاء) على  ي زع  ريلباقي  يلقان ني 

لالأ3اح) ريمكن  يشتريكهم  حسب 

بعد) تخصص  تن  يلصافاة 

أصاد) يلى  يلقان ناة  يالقأطاعات 

تر تكثر لالدخاأ يلطاأئ.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي لا ) (13 ي م)

.(44(76
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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شركة عقارية ايمونور 
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم : 7)1184
هبة حصص يجأماعاة

يسأقالة مسيرة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 
يالسأثنائي يملقرأ))من طرف))يلشركة)
ش.م.م.) ييم ن أ«) »عقاأية  يملدع ة)
تنه) (،(1(1 ي لا ) (13 يملنعقد بأاأيخ)

تقرأ ما يلي):
إعطاء)هبة)151)حصة يجأماعاة)
يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)
من طرف يلسادة غادة شماغ لفائدة)

يلسادة ن أي صطرى).
إعطاء)هبة)151)حصة يجأماعاة)
يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)
من طرف يلساد محمد عماأ شماع)

لفائدة يلساد محمد زهدي شماع.
يسأقالة يلسادة غادة شماع من)
مسيرة) يلشركة  رتبقى  يلتساير  مهام 
محمد) شماع  مسيرين  طرف  من 

زهدي رشماع محمد عماأ.
رعلاه تم تجديد يلقان ن يالسا�سي)

للشركة في صاغتها يلجديدة.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 تغسطس) (( ي م)

.(44919
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير

108 P

 STE MNAR NORTH
 PROJECT

SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
سجل تجاأي أقم : 118131

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بطنجة)
ي م) بها  رسجل  ((1(1 ماي) (11  ي م)
11)ماي)1)1)،)تم تك ين شركة ذيت)
رحاد) بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

تأميز بالخصائص يلأالاة):

 MNAR NORTH (: يالسم)

.PROJET SARL AU

يلهدف):)تهدف يلشركة تساسا يلى:

ينشطة) جما   يلشركة  تهدف 

يل ساطة يلعقاأية.

يلبا ) يلأقسيام،) يلبا ،) يلشريء،)

يلقط ) لكل  يلأقسياط  تر  بالجملة 

يالأضاة يالمالك يملبناة تر غير يملبناة،)

يلكريء) تر  يلبا   يلبناء،) يلتساير،)

يلعماأيت،) ريملحالت  يلباانات  لكل 

يملنشآت يملدناة رينجاز جما  عملاات)

ركل) يملشتركة  بامللكاة  ريلبا   يلبناء)

يلخاض ) يلعقاأي  يالنعاش  عملاات 

في يملؤأخ  (85-1-111 أقم)  للظهير 
من يلقان ن) (1415 ذي يلقعدة) ((9  

.85-15

يملدناة) يلعملاات  جما   رعم ما 

يلتي من شانها تدعام نم  يلشركة.

طريق) طنجة  (: يالجأماعي) يملقر 

تط ين يملنطقة يلصناعاة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

تاسيسها يلنهائي.
مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) أيسما  

 1111 يلى) مقسم  دأهم  (111.111

دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 

للشريك) منحت  يل يحدة  للحصة 

يل حاد.

محمد) يلساد  عين  (: يلتساير)

بشير ططري كمسير منفرد ملدة غير)

محدردة م  كافة يلصالحاات.

يلسنة يالشتريكاة):)من فاتح يناير)

يلى غاية)31)ديسمبر.

يالدخاأ) تجل  %من  (5 (: يالأ3اح)

للشريك) يمنح  ريلباقي  يلقان ني 

يل حاد ريمكن لالأ3اح يلصافاة ين)

تخصص بعد يالقأطاعات يلقان ناة)

يلى أصاد تر تكثر لالدخاأ يلطاأئ.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي لا ) فاتح  ي م 

.(44171
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير

109 P
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شركة العقارية لييال 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك رحاد 
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم : 59919
هبة حصص يجأماعاة

يضافة مسير جديد
تحديد يلقان ن يالسا�سي للشركة
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 
يملنعقد) يل حاد  للشريك  يالسأثنائي 
تنه تقرأ ما) ((1(1 ي لا ) ((8 بأاأيخ)

يلي):
يجأماعاة) حصة  ((1 تف يت)
يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)
يعق ب) بن  عي�سى  يلساد  قبل  من 

لفائدة يلساد محمد تيمن يعق ب.
بن) تيمن  محمد  يلساد  يضافة 
يعق ب كمسير ثاني للشركة ملدة غير)
محدردة رتصبح يلشركة مسيرة من)
قبل يلساد عي�سى بن يعق ب رمحمد)
تيمن بن يعق ب ملدة غير محدردة م )

كافة يلصالحاات.
ر15  (7 رعلاه تم تعديل يلفصل)

ر18)من يلقان ن يالسا�سي للشركة.
تجديد يلقان ن يالسا�سي للشركة.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 تغسطس) (( ي م)

.(449(8
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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شركة أوكسيسود
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم : 115179
تعديل يلهدف يالجأماعي

يلقريأ) محضر  من  يأجلى 
يملدع ة) للشركة  يالسأثنائي 
بأاأيخ) يملنعقد  ش.م.م.،) تكسيس د 

17)ي نا )1)1)،)تنه تقرأ ما يلي):
تعديل يلهدف يالجأماعي كما يلي):
يلى) تساسا  يلشركة  تهدف 
يلديخلي) يلس ق  في  يلبضائ   تقل 

ريلخاأجي.

صناعة كل تن يع يلغاز يلصناعي،)

يلطبي ريلغذيئي.

من) (3 يلفصل) تعديل  تم  علاه 

يلقان ن يالسا�سي للشركة.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي لا ) فاتح  ي م 

.(4415(
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مسير
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 STE IMMOBILIERE

KACHTALA

SARL
ش.م.م.

سجل تجاأي أقم :  18139

يغالق رتصفاة يلشركة
يالسأثنائي) يلقريأ  بمقأ�سى 

 IMMOBILIERE يملدع ة) للشركة 

بأاأيخ) يملنعقد  (KACHTALA SARL

)))ماأس)1)1)،)تقرأ ما يلي):

يلشركة،) رتصفاة  يغالق 

يلأصفاة،) مصاأيف  تخصاص 

من) ريلتشطاب  للمصفين  يلأفريغ 

يلسجل يلأجاأي.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 ي نا ) (8 ي م)

.(43197
مسأخلص من تجل يالشهاأ

مصف يلشركة
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STE BON SERVICES PLUS
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : LOT(N°95

 LOTISSEMENT ALLIANCE

DARNA MEHDYA
زيادة في أيسما 

يلعادي) يلغير  يلعام  يلجم   في 

يملنعقد ي م)8)سبأمبر)1)1)،)قرأت)

يلشريكة يل حادة ما يلي):

بمبلغ) يلشركة  أيسما   في  زيادة 

أيسمالها) لاصبح  دأهم  ((41.111

بدمج) رذلك  دأهم  ((51.111 بمبلغ)

41.111))دأهم في أيسما  من) مبلغ)

حساب يالأ3اح يملنق لة.

تم ياليديع يلقان ني لدى يملحكمة)

يالبأديئاة بالقناطرة تحت أقم)4599 

بأاأيخ)3))سبأمبر)1)1).

113 P

 STE OUAZZIF DRIVING

 SCHOOL
SARL AU

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد) (،(1(1 ي نا ) (11 بأاأيخ) يلر3اط،)

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدردة.

 OUAZZIF DRIVING (: يلتسماة)

.SCHOOL SARL AU

يلهدف يالجأماعي):)مدأسة لأعلام)

تر) ريحدة  بسااأة  يلسااأيت  قاادة 

عدة سااأيت.

أيسما  يلشركة):)111.111)دأهم)

فئة) من  حصة  (1111 يلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.

يلشركاء):)يلساد عبد هللا يحديدر)

1111)حصة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأاسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.

من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يالرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

يملقر):)شاأع رزين حدك أث مشرع)

بلقصيري.

يملسير):)يلساد عبد هللا يحديدر.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

(،(1(1 ي لا ) (1( بأاأيخ) (319

باملحكمة يلأجاأية بمشرع بلقصيري)

أقم يلسجل يلأجاأي)637.
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 STE FIND SOLUTIONS
 SARL

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،(1(1 تغسطس) (18 بأاأيخ) سال،)

قد تم تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة)

يملحدردة.

 FIND SOLUTIONS (: يلتسماة)

.SARL
حل  ) ( (: يالجأماعي) يلهدف 

رتطباقات تكن ل جاا يملعل مات.
أيسما  يلشركة):)111.111)دأهم)

فئة) من  حصة  (1111 يلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.

يلشركاء):)

يلساد))محمد جرر)51)))حصة.

يلساد عماد حجاجي)51))حصة.

يلساد تنس هم ش)51))حصة.

يلساد حمزة تصبير)51))حصة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأاسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.

من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يالرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

 5 مكأب) (11 أقم) عماأة  (: يملقر)
تكدي ) ع ي  ضاية  زنقة  (( يلطابق)

يلر3اط.

يملسير):)يلساد محمد جرر.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

117544،))بأاأيخ)15)سبأمبر))1)1)،)

أقم) بالر3اط  يلأجاأية  باملحكمة 

يلسجل يلأجاأي)154685.
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STE WEMA CERAME
تصفاة يلشركة

رينعقاد) يلخاص  يلعقد  حسب 

5)ي لا ) يلجم  يلعام يالسأثنائي ي م)

للشركة) يالجأماعي  باملقر  ((1(1
قساأية يحمد كريم ملأقى) ((5 أقم)
يلرحمان) رعبد  يلسالري  عمر  زنقة 
قرأ) يلر3اط،) يقبيبات  يلشنكاطي 

 WEMA CERAME شركة)  مسير 

ما يلي):
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يلعملاات) رينهاء) يلشركة  تصفاة 

تاأيخ من  بها  يعأباأي  بها   يملأعلقة 

 5)ي لا )1)1).

مصطفى) يرأيك  يلساد  تعاين 

يل طناة) يلأعريف  للبطاقة  يلحامل 
أقم)EE116477)مصف للشركة

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(1(1 سبأمبر) ((3 ي م)

.117711
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شركة  كور
ش.م.م.

أيسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : يلر3اط تكدي  16 

ن فمبر 8ش يلرقم 41

سجل تجاأي أقم : 39)97

تبعا ملديرالت يلجم  يلغير يلعادي)

بأاأيخ)6)سبأمبر)1)1)،)قرأ يلشركاء)

ما يلي):

تعاين) يالرين  قبل  يلشركة  حل 

مغربي) يلسالري  شرف  يلساد 

تحديد) للشركة،) كمصفي  يلجنساة 

 16 تكدي ) يلر3اط  يلأصفاة  مقر 

ن فمبر زنقة)8ش يلرقم)41.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

سبأمبر) ((3 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)ن تحت أقم)117756.
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STE  BES INGENIERIE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

ذيت يلشريك يل حاد

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

 16)سبأمبر)1)1)،)تم تاسيس شركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد خصائصها كالأالي):

  STE BES (: يلتسماة)

.INGENIERIE

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

يلهدف):)مكأب يلدأيسات.

شقة) (31 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)
زنقة م الي يحمد ل كالي حسان) (،8

يلر3اط.
أيسما  يلشركة:)111.111)دأهم.

 1111 يلفساخ) مهدي  يلساد 
حصة.

يملدة):)99)سنة.
تم تعاين يلساد مهدي) (: يلتساير)
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلفساخ 
مسير) (AA158(7 أقم) يل طناة 

للشركة ملدة غير محدردة.
بالسجل) يلشركة  تسجال  تم 
يلأجاأي للمحكمة يلأجاأية بالر3اط)
1)1)،)تحت أقم) 7))سبأمبر) بأاأيخ)

.154885
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 STE SOLENE EASY SERVICE
INFORMATIQUE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
ذيت يلشريك يل حاد

أيسمالها : 111.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : يقامة يلسالم 

شاأع يبن تاشفين عماأة G734 أقم 
6 عين يلبرجة يلباضاء

يلقريأيت) محضر  بمقأ�سى 
يلساد) تقرأ  ((1(1 يناير) ((8 بأاأيخ)
حصة) (1111 يملالك) يمحمد  فاتاح 
 SOLENE EASY SERVICE ( لشركة)

.INFORMATIQUE
رتعاين) للشركة  يملسبق  يلحل 

يملصفي رمقر يلأصفاة.
يمحمد) فاتاح  يلساد  تعاين 

كمصفي للشركة.
رقد تم ياليديع يلقان ني باملحكمة)
يلأجاأية بالباضاء)تحت أقم)14415 

بأاأيخ)6)تبريل)1)1).
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 STE LITTLE HUNGER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك رحاد
تاسيس شركة

 15 بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ في)
سبأمبر)1)1)،)قد تم تاسيس شركة)
ذيت ذيت مسؤرلاة محدردة بشريك 

يلخصائص  تحمل  ريلتي  رحاد 

يلأالاة:

.LITTLE HUNTER  يلتسماة

: مقهى مخبزة  يلهدف يالجأماعي 

يلحل يات.
 111.111  : يلشركة  أيسما  

دأهم.

من  يبأديء  سنة   99  : يملدة 

يلأأسيس يلنهائي.

يملقر يالجأماعي : أقم 396 قطاع 

1 أياض رالد مطاع تماأة.

يلتساير : سناء س ي�سي.

سبأمبر   (7  : يلقان ني  ياليديع 

.(1(1
يلأجاأي  بالسجل  يلأقااد  أقم 

 : بأماأة  يالبأديئاة  باملحكمة 

.134(79
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STE HMDS FOOD
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي محرأ بأاأيخ))

تم تك ين نظام) ( (،(1(1 سبأمبر) ( (3

مسؤرلاة) ذيت  للشركة  تسا�سي 

خصائصها  رحاد  بشريك  محدردة 

كالأالي :

.STE HMDS FOOD : يلتسماة

يلهدف : تماأس يلشركة يالهديف 

يلأالاة :

مطعم رخدمات يلأم ين يملأنقلة.

يلحفالت  رمم ن  سناك  مطعم 

ريديأة يملطاعم.

يملقر يالجأماعي : عماأة 17 زنقة 

محمد ملذرأ شقة أقم 14 يلطابق 5 

يملحاط يلر3اط.
أيسما  يلشركة : 111.111 دأهم 

كل  قامة  حصة   1111 يلى  مقسم 

ريحدة 111 دأهم.

يلتساير : تم تعاين يلساد يدأيس 

يلأعريف  للبطاقة  يلحامل  حمزة 

كمسير   A4(6991 أقم  يل طناة 

رحاد للشركة رملدة غير محدردة.

بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلأجاأية بالر3اط،)

تحت أقم)5)1549.
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دي ين يبسأاذ محمد كريم درليزي 

م ثق بالديأ يلباضاء

465)شاأع يلسفير يبن عائشة يلطابق يلريب 

15.((.41.15.58

 SOCIETE HARMONIUM

PROMO
SARL

تأسيس شركة
تلقاه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

يبسأاذ محمد كريم درليزي  يملؤأخ)
7))تغسطس)1)1))تم رض  يلقان ن)

يلخصائص) ذيت  للشركة  يبسا�سي 

يلأالاة):

 SOCIETE (: يلتسماة)

 HARMONIUM PROMO SARL

شركة محدردة يملسؤرلاة.

 CASABLANCA, : يملقر يالجأماعي

 131 BD( ANFA( RESIDENCE

.AZUR(BUREAU(N°11 B

خدمة   : يالجأماعي  يلهدف 

يستشاأية ؛

يإلنعاش يلعقاأي ؛

جما   ريسأغال   رشريء  تأسيس 

يملؤسسات يلتي لها نفس يلهدف.

يلعملاات  جما   يلعم م  رعلى 

يملأعلقة  مباشرة  ريلغير  يملباشرة 

بالهدف يالجأماعي للشركة.

يملدة : 99 سنة يبأديء من تسجالها 

بالسجل يلأجاأي.

إلى  يلشركة  حصص   : يلحصص 

111 حصة يجأماعاة مسجلة كالأالي :

يلساد ناصر ب زرب  9.911 دأهم ؛

يلساد حمزة ب زرب  111 دأهم ؛

يملجم ع 11.111 دأهم.

يحدد   : يالجأماعي  يلرتسما  

أتسما  يلشركة في مبلغ 11.111 دأهم 

مقسم إلى 111 حصة يجأماعاة قامة 

كل حصة 111 دأهم محرأة رمسجلة 

جماعها على يلشكل يلأالي :

يلساد ناصر ب زرب  99 حصة ؛

حصة   1 ب زرب   حمزة  يلساد 

يجأماعاة ؛

يملجم ع 111 حصة.



20005 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

يلسنة يالجأماعاة : من فاتح يناير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسير يلشركة ملدة غير) (: يلتساير)

حمزة) يلساد  طرف  من  محددة 

ب زرب  كمسير للشركة تلتزم يلشركة)

يل حاد) بالأ قا   عق دها  جما   في 

للساد حمزة ب زرب .

باملركز) يلشركة  تقااد  تم 

يلباضاء) بالديأ  لإلستثماأ  يلجه ي 

عدد) تحت  (،(1(1 4))سبأمبر) ي م)

.517113
للخالصة ريلباان

يبسأاذ محمد كريم درليزي 
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AB 11 شركة
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

تأسيس
يلذي) يلعقد  ملقأضاات  طبقا 

درليزي ) كريم  محمد  يبسأاذ  تلقاه 

 16 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  م ثق 
يلقان ن) رض   تم  سبأمبر1)1))

يملسؤرلاة) ذيت  للشركة  يبسا�سي 

مميزيتها) ريحد  بشريك  يملحدردة 

كاآلتي):

ذيت  شركة   AB 11 (: يلتسماة)

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.

يلباضاء،  يلديأ   : يملقر يالجأماعي 

131 شاأع ينفا إقامة يزرغ مكأب أقم 

11 ب.

يلهدف يالجأماعي : تهدف يلشركة 

إلى : يإلنعاش يلعقاأي.

يملدة : تم تحديد مدة يلشركة في 

تأسيسها  تاأيخ  من  يبأديء  99 سنة 

يملبكر  يلحل  حاالت   باسأثناء 

تر يلأمديد طبقا للق ينين يلجاأي بها 

يلعمل رللنظام يبسا�سي للشركة.

حدد    : يالجأماعي  يلرتسما  
 11.111 مبلغ  في  يلشركة  أتسما  

حصة   111 إلى  مقسم  دأهم 

يجأماعاة قامة كل حصة 111 دأهم 

حرأت رسجلت جماعها بإسم يلساد 

عبد يلرحمان عزيز بنعم أ.

يأم تساير يلشركة من   : يلتساير 

عبد  يلساد  يل حاد  يملسير  طرف 

غير  ملدة  بنعم أ  عزيز  يلرحمان 

محدردة.

يلعق د  جما   في  يلشركة  تلتزم 

عبد  للساد  يل حاد  بالأ قا  

يلرحمان عزيز بنعم أ.

باملركز) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ يلباضاء) بالديأ   يلجه ي 
يلسجل يلأجاأي) ((1(1 سبأمبر) ((1

أقم)516515.
من تجل يلنسخة ريإلشاأة

123 P

MERISMA MULTISERVICES
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

يلحصص) تف يت  رعقد  يالسأثنائي 

 (5 بأاأيخ) يملحين  يبسا�سي  ريلنظام 

ماي)1)1))تم ما يلي):

للشركة) يالجأماعي  يملقر  تح يل 

تكدي ) (7 شقة) زيز  ريد  حي  (4 من)

يلر3اط إلى)831)شاأع يالندلس تجزئة)

3)حي يلسالم سال.

للشركة) يبسا�سي  يلنظام  تحاين 

رتعديل يلفص   يلتي شملها يلأغاير.

للشركة) يالجأماعي  يملقر  تح يل 

من يلر3اط إلى سال.

إضافة نشاط تجاأي جديد.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

في) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

يلديأ يلباضاء)بأاأيخ)4))ي نا )1)1) 

.D115755(تحت أقم
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STE RAINBOW LEAF

SARL AU

تأسيس شركة
للشركة) يلقان ني  يالسم 

عقد) بمقأ�سى  (RAINBOW LEAF

 (1(1 سبأمبر) (6 ي م) محرأ  عرفي 

سبأمبر) (8 بأاأيخ) يلر3اط  في  مسجل 

قد تم تأسيس يلشركة ذيت) ((1(1

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

تصنا ) (: يالجأماعي) يلهدف 
منأجات يملخابز ريلعجائن يلغذيئاة.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة يل يحدة):
يلسادة لبنى يلفقير)1111)حصة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.
يلرياض) حي  مجم عة  (: يلعن ين)
 87 عماأة) (5 جه) تجزئة  يالندلس 
يملحل يلأجاأي)5)حي يلرياض يلر3اط.

يلسادة لبنى يلفقيري.
يملحكمة) في  يلقان ني  ياليديع  تم 
يلأجاأية بالر3اط تحت أقم))11771 
بأاأيخ)3))سبأمبر)1)1))أقم يلسجل)

يلأجاأي)154819.
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 STE MAZAGI
Sarl AU

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي محرأ ي م)16 
يلر3اط) في  مسجل  ((1(1 تغسطس)
تم) قد  ((1(1 تغسطس) (19 بأاأيخ)
يملسؤرلاة) ذيت  يلشركة  تأسيس 

يملحدردة بشريك ريحد.
مطعم) (: يالجأماعي) يلهدف 

رخدمات يملطعم يملأنقلة.
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة يل يحدة):
 1111 خباش) يالله  عبد  يلساد 

حصة.
من  يبأديء  سنة   99  : يملدة 
يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض  

يلسجل يلأجاأي.
 118 أقم  يملنزه  حي   : يلعن ين 

يعق ب يملنص أ يلر3اط.
يلساد عبد يإلله خباش.

يملحكمة) في  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117713 
بأاأيخ)3))سبأمبر)1)1))أقم يلسجل)

يلأجاأي)154811.
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 CUMAREX-RIZZOLI

DEVELOPMENT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك فريد

أتسمالها : 111.111 دأهم

يلكائن مقرها بأط ين - 39 يملنطقة 

يلصناعاة

تك ين شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
بشريك فريد

 14 مؤأخ) عرفي  عقد  بم جب 

يلنظام) رض   تم  (،(1(1 سبأمبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة بشريك فريد تمكن مميزيتها)

فاما يلي):

 CUMAREX-RIZZOLI(:(يلتسماة

DEVELOPMENT

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدردة بشريك فريد.

تح يل معالجة رتقاام) (: يلغرض)

يملنأجات يلبحرية.

مقر يلشركة):)تط ين)- 39 يملنطقة 

يلصناعاة.

يملدة : 99 سنة يبأديء من تاأيخ 

قادها في يلسجل يلأجاأي.

أتسما   : حدد  يلشركة  أتسما  

دأهم  تلف  مئة  مبلغ  في  يلشركة 

)111.111) يملقسم إلى تلف )1111) 

حصة ذيت مائة دأهم )111) للحصة 

يل يحدة، يملكأتبة ريملدف عة يلقامة 

بكاملها، ريملمن حة للشريك يلفريد.

شركة   : يلفريد  يلشريك 

مساهمة) شركة  (CUMAREX

دأهم) (73.(11.111 أتسمالها)

يملنطقة) (39 (- يلكائن مقرها بأط ين)

يلأجاأي) يلسجل  ذيت  يلصناعاة،)

حسن) يلساد  ريمثلها  (3419 أقم)

يل طناة) للبطاقة  يلحامل  يلب زيدي 

(- باملضاق) ريلقاطن  (39914 د) أقم 

يملجم  يلسااحي كاباال بصفأه مدير)

عام.

من فاتح) (: يلسنة يملالاة للشركة)

يناير إلى)31)ديسمبر.
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يبأ3اح):)%5)لالحأااطي يلقان ني.
يمنح ري زع أصاد يبأ3اح للشركاء)
تر غير مدبرين،) كان ي مدبرين  س يء)
يلتي) يلحصص  عدد  م   تناسبا 

يمألكها كل ريحد منهم.
يلشركة) تدبير  يأ لى  (: يملدبرية)
رإديأتها مدبر ريحد تر عدة مدبرين،)

تشخاص ذيتاين.
رعلات) ن أية  يلسادة  تعاين  تم 
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحاملة 
(- باملضاق) ريلقاطنة  ت)44595))
يملجم  يلسااحي كاباال ريلساد حسن)
يل طناة) للبطاقة  يلحامل  يلب زيدي 
باملضاق) ريلقاطن  (39914 د) أقم 
بصفتهما) كاباال  يلسااحي  يملجم   (-

مدبرين للشركة ملدة غير محددة.
تم قاد يلشركة بالسجل يلأجاأي)
بأط ين) يإلبأديئاة  يملحكمة  لدى 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

.31(95
عن يملسأخلص ريلباانات
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SOCIETE MIRTIJ
 SARL AU

بأاأيخ عرفي  عقد   بم جب 
تم تأسيس شركة) ((1(1 سبأمبر) (6

ذيت يملميزيت يلأالاة):
 SOCIETE MIRTIJ (: يلتسماة)

 SARL AU
ذيت  شركة   : يلقان ني  يلشكل 
يلشريك  ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
يملقر : تجزئة يملسيرة بل ك 13 أقم 

14 يلعا ن - يملغرب.
تجاأة   : يالجأماعاة  يلنشاطات 

عامة - مج هريت - عط أ - يلبسة.
قسم  دأهم   111.111  : أتسما  
لكل  دأهم   111 حصة،   1111 إلى 

ريحدة.
عبد  يلساد  إلى  يعهد   : يلتساير 

يللطاف يلزيأ ني.
باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
سبأمبر) (7 يإلبأديئاة بالعا ن بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)21/2825.
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SARAH MAITOURS SCE
تأسيس شركة

بأاأيخ يلعرفي  للعقد   تبعا 
ق ينين) رض   تم  ((1(1 ي نا ) ((4

يلشركة ذيت يملميزيت يلأالاة):
 SARAH MAITOURS (: يلتسماة)

.SCE
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
يلشريك) رذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يل حاد.
يأعلق نشاط يلشركة) (: يمل ض ع)

س يء)باملغرب تر خاأجه):
يلأجاأية) يبنشطة  جما  
يملالحاة) يلفالحاة  يلصناعاة 

ريلخدمات.
حي) مزريأ  شاأع  (: يلرئي�سي) يملقر 
 11 يلشقة) يبر   يلطابق  يلفأح 

يلعا ن.
يلرتسما ):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) دأهم مقسمة 
يلساد) ملك  في  لل يحدة  (111 فئة)

مصطفى يلساف.
يلساد) تساير من طرف  (: يإلديأة)

مصطفى يلساف.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بالعا ن)
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ)
أقم) تجاأي  سجل  (3018/2021

.38(11
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SAIF MAITOURS CAR
تأسيس شركة

تبعا للعقد يلعرفي بأاأيخ)4))ي نا )
تم رض  ق ينين يلشركة ذيت) ((1(1

يملميزيت يلأالاة):
 SAIF MAITOURS (: يلتسماة)

CAR
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
يلشريك) رذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يل حاد.
يأعلق نشاط يلشركة) (: يمل ض ع)
كريء) (: خاأجه) تر  باملغرب  س يء)

يلسااأيت بدرن سائق.

حي) مزريأ  شاأع  (: يلرئي�سي) ملقر 
 11 يلشقة) يبر   يلطابق  يلفأح 

يلعا ن.
يلرتسما ):)حدد في مبلغ)111.111 
حصة من) (1111 إلى) دأهم مقسمة 
يلساد) ملك  في  لل يحدة  (111 فئة)

مصطفى يلساف.
تسير من طرف يلسادة) (: يإلديأة)

نفيسة باكا.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بالعا ن)
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ)
أقم) تجاأي  سجل  (3019/2021

.38(13
130 P

GHACHTEM TELECOM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أتسمالها : 111.111.11 دأهم

يملقر : 11 شاأع يلحرية، يلطابق 3، 
شقة 5 يلديأ يلباضاء

يلسجل يلأجاأي : 516199
إعالن بالأأسيس

بأاأيخ عام  جم    بمقأ�سى 
يلديأ) في  ((1(1 تغسطس) (1(

يلباضاء،)قرأت يملسيرة ما يلي):
 GHACHTEM شركة) تأسيس 
ذيت مسؤرلاة محدردة) (TELECOM

أتسمالها)111.111)دأهم.
يملزديدة) طادني  ملاكة  (: يملسيرة)
1976)يلحاملة لبطاقة) 7)ماي) بأاأيخ)
.BET1811(((يلأعريف يل طناة أقم
11)شاأع يلحرية،) (: يملقر يلرئي�سي)

يلطابق)3،)شقة)5)يلديأ يلباضاء.
مهام يلشركة):

يلشبكة،) يمل يد  جما   تركاب 
ريلطاقة يلشمساة ريإلذيعة)؛

ت أيد) تن يع  جما   رشريء) با  
شبكات،)ريلطاقة يلشمساة ريإلذيعة)؛

شبكة يلتس يق ريملنشآت رإصالح)
يبجهزة)؛

يبشغا  يلعامة يملخألفة.
تاأيخ) من  يبأديء) عام،) (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلأجاأي.

يالستثماأ) مركز  في  (: يإليديع)

يلديأ يلباضاء.
يملسيرة
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JRH CONSULTING

JMS KHADAMAT
SARL AU

يلشف ي) يملحضر  بمقأ�سى 

 JMS للجم  يلعام يالسأثنائي لشركة)

KHADAMAT)ش.م.م ذيت يلشريك)

يل يحد ر)15)شاأع يالبطا  شقة أقم)

4)يكدي  يلر3اط،)رعقد يلبا  يللذين)

بأاأيخ)))ي نا )1)1))تقرأ ما يلي):

يلتي) حصة  (1111 رنقل) با  

 SEDDIQI YOUNES(يمألكها يلساد

 GHAFIL MOHAMED يلساد) إلى 

.REDA

للشركة) يلسابق  يملسير  يسأقالة 

يعأماد) (SEDDIQI YOUNES يلساد)

يلنظام يبسا�سي يملعد  للشركة.

 GHAFIL يلساد) تعاين 

كمسير) (MOHAMED REDA

للشركة ملدة غير محددة.

يلقان ني) يإليديع  تم  لقد  (: ثاناا)

باملحكمة يالبأديئاة بسال تحت أقم)

9168)بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1).

132 P

دي ين يبسأاذ عبد يملجاد بركاش

م ثق بالر3اط

11 شاأع عقبة يكدي  يلر3اط

 SOCIETE AYADA CIVILE ET 

IMMOBILIERE
ش.ذ.م.م

يلرتسما  : 151.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : يلر3اط حي يعق ب 

يملنص أ، تجزئة يلشبانات، أقم 63

يلزيادة في أتسما  يلشركة
تعديل يلقان ن يبسا�سي للشركة

تلقاه يبسأاذ عبد) بم جب عقد 

م ثق بالر3اط بأاأيخ) يملجاد بركاش،)

في) يلشركاء) قرأ  ((1(1 تغسطس) (5

يلشركة يملذك أة تعاله ما يلي):
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يملحدد) يلشركة،) زيادة أتس ما  
 111.111( ( دأهم) يلف  بمئة  حالاا 
دأهم) تلف  خمسين  بمبلغ  دأهم)،)
لاصبح) دأهما)،) (51.111.11(
دأهم) تلف  دأهما  رخمس ن  مائة 
من خال  إنشاء) دأهم)،) (151.111(
دأهم) (111 سهم جديد بقامة) (511
نقدي) جماعها  يإلكأأاب  تم  للسهم،)
رمدف عة بالكامل.)هذه يلزيادة أتس)
يملا  محج زة بالكامل للساد ي سف)
بن سعاد م  تناز  يلشريك يآلخر عن)
حق قه يلأفضالاة ريالكأأاب نتاجة)
يالجأماعاة) يلحصص  فان  لذلك 

سيأم تقسامها كالأالي):
 1.111 بنسعاد) ي سف  يلساد 

حصة)؛
 511 نظام) يلعزيز  عبد  يلساد 

حصة)؛
يملجم ع):)1.511)حصة.

من) (7 ر) (6 يلفصلين) تعديل  تم 
يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يملا ،) أتس  في  يلزيادة  هذه  بعد 
قرأ يلشركاء)يعأماد يلنظام يبسا�سي)
للقان ن حاث) للشركة يملعد  رفقا 
يلنظام) محل  لاحل  قريءته  تمت 

يبسا�سي يلقديم.
باملحكمة) يلقان ن  يإليديع  تم 
13)سبأمبر) يلأجاأية بالر3اط،)بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)8737.
ملخص قصد يلنشر

ذ.)عبد يملجاد بركاش
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دي ين يبسأاذ عبد يملجاد بركاش

م ثق بالر3اط

11 شاأع عقبة يكدي  يلر3اط
HIDI THAI SPA 

ش.ذ.م.م
يلرتسما  : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : يلر3اط تكدي ، أقم 
1)، ساحة تب  بكر يلصديق، شقة 

أقم 8
تف يت يلحصص يالجأماعاة

يسأقالة يملسير
تعديل يلقان ن يبسا�سي للشركة

تلقاه يبسأاذ عبد) بم جب عقد 
م ثق بالر3اط بأاأيخ) يملجاد بركاش،)
في) 1)1))قرأ يلشركاء) ي لا ) ((8 ر) (9

يلشركة يملذك أة تعاله ما يلي):

يلعاقل) دينا  يلسادة  قامت 
يجأماعاة) حصة  (511 بأف يت)
لفائدة شريكتها يلسادة هبة مهادأة)
 HIDI THAI يملسماة) يلشركة  في 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة) (SPA
مقرها) دأهم  (111.111 أتسمالها)
(،(1 أقم) يكدي ،) يالجأماعي يلر3اط،)
أقم) شقة  يلصديق،) بكر  تب   ساحة 

.18
من) (8 ر) (7 يلفصلين) تعديل  تم 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.
يلحصص) فإن  لذلك  نتاجة 

يالجأماعاة سيأم تقسامها كالأالي):
يلسادة هبة مهادأة)1.111)حصة)؛

يملجم ع):)1.111)حصة.
بعد يسأقالة يلسادة دينا يلعاقل)
بصفتها مسيرة مشتركة أفقة يلسادة)
هبة مهادأة،)سيأم تساير يلشركة من)
بصفتها) مهادأة  هبة  يلسادة  طرف 

يملسيرة يل حادة في يلشركة.
بعد تف يت يلحصص يالجأماعاة)
إلغاء) مهادأة،) هبة  يلسادة  قرأت 
يلنظام يبسا�سي يلقديم كلاا ريعأماد)
شكل جديد للنظام يبسا�سي للشركة.
باملحكمة) يلقان ن  يإليديع  تم 
13)سبأمبر) يلأجاأية بالر3اط،)بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)8737.
ملخص قصد يلنشر
ذ.)عبد يملجاد بركاش
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AL ISTICHARYA CONSULTING
 SARL

BOUZNIKA

 LAARINY PROM
SARL

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم) (،(1(1 سبأمبر) فاتح  بأاأيخ 
يملسؤرلاة) محدردة  شركة  تأسيس 

بامل يصفات يلأالاة):
يلتسماة):)

 LAARINY PROM SARL
تجزئة   7 يلرقم   : يلأجاأي  يملقر 

يلع يدي 1 ب زناقة.

يلهدف يلأجاأي : منعش عقاأي.
 111.111 في  محدد   : يلرتسما  
حصة   1111 إلى  مقسمة  دأهم 

كما يلي :
 511 يلرحمان  يلساد فأ ح عبد 

حصة ؛
 511 لعريني  يلكريم  عبد  يلساد 

حصة.
يملدة):)99)سنة من تاأيخ تأسيسها.
عبد) فأ ح  يلساد  (: يلتساير)
يلرحمان ريلساد عبد يلكريم لعريني.

يملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع 
يلرقم) تحت  لبنسلامان،) يالبأديئاة 

513)سجل تجاأي أقم)7117.
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STE DRINOOR
S.A.R.L

أقم يلسجل يلأجاأي : 589)5
تعديل بأغاير يملقر يالجأماعي

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 سبأمبر) (( بمكناس بأاأيخ)

ما يلي):
تغاير) تم  (: يالجأماعي) يملقر  تغاير 
يلطابق) إلى  للشركة  يالجأماعي  يملقر 
زنقة) يلرياض  حي  (345 يلسفلي أقم)

ييفرين،)ريسالن،)مكناس.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلأجاأية بمكناس)

بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
لالسأخالص ريلباان

بن يلشاخ ن أيلدين
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 STE PALMIERS DE
TRANSPORT

S.A.R.L
أقم يلسجل يلأجاأي : 3741)

زيادة أتسما 
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 ي لا ) (14 بمكناس بأاأيخ)

ما يلي):
زيادة أتسما  يلشركة):

شركة) أتسما   أف   تم 
 PALMIERS DE TRANSPORT
لانأقل) دأهما  (1.611.111 بقامة)

أتسمالها من):

 (.111.111 إلى) دأهما  (411.111

دأهما.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلأجاأية بمكناس)

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ)

.4151
لالسأخالص ريلباان

يلساد فجر حسن
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STE MO.MONEZ
SARL

أقم يلسجل يلأجاأي : 83)54

تأسيس شركة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

رض ) تم  ((1(1 ي نا ) (( بمكناس)

ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

محدردة يملسؤرلاة ذيت يلخصائص)

يلأالاة):

 MO.MONEY شركة) (: يلتسماة)

ش.م.م.

يلغاية):)تح يل يبم ي .

سفي) (1 مأجر أقم) (: مقر يلشركة)

أقم)93)تجزئة قرطبة جناح)6)سادي)

ب زكري،)مكناس.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)

 1111 111.111)دأهم م زعة إلى) في)

للحصة) دأهم  (111 بقامة) حصة 

لفائدة):

 511 سلمان) مخلص  يلساد 

حصة.

يلساد مخلص يحمد)511)حصة.

:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

مخلص سلمان ملدة غير محددة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  لقد 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 

تحت) ((1(1 16)سبأمبر) بمكناس في)

أقم))415.
لالسأخالص ريلباان

يلساد مخلص سلمان

138 P
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 STE INGENIERIE ET

 DEVELOPPEMENT DE

L’IRRIGATION

I.D.I.R SARL AU

أقم يلسجل يلأجاأي : 37711

تصفاة يلشركة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم ((1(1 ماي) (31 بأاأيخ)  بمكناس 

ما يلي):

يملصادقة على يلأقرير يملقدم من)

طرف يملسؤر  عن مأابعة يلأصفاة)

للساد محمد شااط ريلذي تضمن)

حساب نهائي سلبي.

عدم إمكاناة يسترديد تي نصيب)

يعأباأي للنتاجة) من تنصبة يلشركاء)

يملحصلة.

يلأصريح باإلغالق يلنهائي لأصفاة)

يلشركة ريإلشهاد بإبريء)ذمة يملسؤر )

عن مأابعة يلأصفاة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلأجاأية بمكناس)

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ)

.31(
لالسأخالص ريلباان

يلساد محمد شااط
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NINA’S TOUCH & CO

SARL AU

في يلعرفي  يلعقد  تسجال   تاأيخ 

17)سبأمبر)1)1))بالر3اط.

مركز للعناية) (: يلهدف يالجأماعي)

بالأجمال)-)با  م يد يلأجمال.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة لشريك رحاد):

يلسادة نها  غالم)1111)حصة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.

8)قرب شاأع يبطلس) :)أقم) يملقر)

رزنقة تنسافت تكدي  يلر3اط.

يلتساير):)يلساد نها  غالم.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154955
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CAFE DEUX COURONNES
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : MAGASIN(N°3

 ROUTE KENITRA IMM GH9

 RESIENCE(HALIMA 2 - SALE

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

في) مسجل  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يلنظام) رض   تم  (،(1(1 ي نا ) (31

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة تحمل يلخصائص يلأالاة):

 CAFE DEUX (: يلتسماة)

COURONNES

 CAFE ( يلأجاأية) يلعالمة 

.PERLES

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
في) حدد  (: يلشركة) أتسما  

 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111

للحصة) دأهم  (111 بمبلغ) حصة،)

م زعة كالأالي):

يلسادة مريم ب ش ي)611)حصة.

يلسادة أيناة يلشاري)11))حصة.

يلسادة أيم يلشاري)11))حصة.

 3 أقم) يملأجر  (: يالجأماعي) يملقر 

طريق يلقناطرة يلعماأة)GH9،)إقامة)

حلامة))،)سال.

يلهدف يالجأماعي):)مقهى.

:)يلسادة مريم ب ش ي ملدة) يملسير)

غير محددة.

تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)

يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)

بأاأيخ (946 أقم) تحت   بسال،)

3))سبأمبر)1)1).
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

باملحكمة يالبأديئاة بسال)34493.
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RENTA PROMOB
SARL A.U

 RESIDENCE AL AZIZIA BD 

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3EME(ETG(N° 20 - TANGER

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك رحاد

سجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

 (1(1 تغسطس) ((7 بأاأيخ) بطنجة 

لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  رض   تم 

RENTA PROMOB SARL A.U)ذيت)

يملميزيت يلأالاة):

يلشريك):

مغربي) يلأمسماني  محمد  يلساد 

ب) (1984 بأاأيخ) مزديد  يلجنساة 
 9 أقم) (( ط) (1 مهدية) مجم   (11

للبطاقة) يملجاهدين طنجة ريلحامل 

.S51656((يل طناة للأعريف أقم

 RENTA PROMOB (: يلتسماة)

SARL A.U

 ACHATS,( VENTES (: يلغرض)

 ET LOCATION DE BIENS

.IMMOBILIERS

يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)

في)111.111)دأهم مقسمة إلى)1111 

للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 

يل يحدة خصصت كما يلي):

محمد) للساد  حصة  (1111

يلأمسماني.

 RESIDENCE ( (: يالجأماعي) يملقر 

 AL AZIZIA BD ROYAUME

ARABIE SAOUDITE 3EME ETG 

.N° (1 - TANGER

يملدة):)99)سنة.

محمد) يلساد  تعاين  (: يلتساير)

غير) ملدة  للشركة  يلأمسماني مسيري 

محدردة.

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45)8.
بمثابة مقأطف ر3اان
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STE EDUCATHEMES

SARL

عادي) يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 

 (1(1 ي لا ) ((4 بأاأيخ) يملنعقد 

 EDUCATHEMES SARL لشركة)

يملحدردة،) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

أتسمالها)511.111)دأهم.

مقرها يالجأماعي):)سكأ أ)1)كيش)

 1 431)شقة) يل ديية رالد مطاع أقم)

تماأة،)ما يلي):

تف يت يلحصص):

يلعزيز) عبد  يلساد  قرأ 

بقامة) حصة  (411 يملالك) دأريش 

 STE بالشركة) دأهم  (41.111

ريلساد) (EDUCATHEMES SARL

حصة) (111 يملالكة) تغ تان  فأاحة 

بالشركة دأهم  (11.111  بقامة)

.STE EDUCATHEMES SARL

بالشركة) حصتهما  با  

للساد) (EDUCATHEMES SARL

للبطاقة) يلحامل  طاأق  ريلرري�سي 

.IA79765(يل طناة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة):

 EDUCATHEMES(قرأت يلشركة

إلى) يالجأماعي  مقرها  تح يل  (SARL

7)كيش يل ديية) 6)ديخلة) تجزئة أقم)

11161)تماأة.

يملسير) إقالة  يلشركة  قرأت 

يلعزيز) يلساد عبد  للشركة  يلسابق 

دأريش رتعاين يملسير يلجديد يلساد)

ريلرري�سي طاأق ملدة غير محدردة.

 STE يلشركة) تح يل 

يلشكل) (EDUCATHEMES SARL

مسؤرلاة) ذيت  شركة  من  يلقان ني 

مسؤرلاة) ذيت  شركة  إلى  محدردة 

محدردة بشريك رحاد.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

تكأ 3ر) (7 بأاأيخ) بأماأة  يالبأديئاة 

.D117479(1)1))تحت أقم
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 BOUHOUCH شركة

ELECTRO NAHI
إنشاء شركة

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

5))ديسمبر)1)1))بأماأة تم تأسيس)

 BOUHOUCH ELECTRO شركة)

NAHI)ذيت يملميزيت يلأالاة):

 BOUHOUCH (: يلتسماة)

ELECTRO NAHI

عماأة) (15 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

حي يلنجاح تامسنا،) (5 مجم عة) (31

تماأة.

يلرتسما ):)111.111)دأهم.

(- ف ت غريفي) (- يلأجاأة) (: يلهدف)

مقار  يبشغا  يلعامة.

يلشركاء):)محند ب ه ش.

يلسنة يملالاة):)1)1).

يلتساير):)محمد ناهي.

يلسجل يلأجاأي):)133319.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

 Société(à(Responsabilité(Limitée(à(Associé

Unique

AU CAPITAL DE 111.111 DHS

 Siège(Social(:(23(AVENUE(ANOUAL(IMM

FLEURY 11 BUREAU N°4 KENITRA

FIX(:(05.37.36.02.59

 BOULANGERIE PATISSERIE

JAWHARAT MARWA
SARL AU

تغايريت مخألفة
يلعام) يلجم   مديرالت  إثر  على 

يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)3)تغسطس)

شركة) مساهم   قرأ  (،(1(1

 BOULANGERIE PATISSERIE

JAWHARAT MARWA SARL AU

يلأغايريت يلأالاة):

با  يلحصص يالجأماعاة.

 511 يبا ) سالم  تحمد  يلساد 

حصة إلى يلساد لحسين تمزيل.

من) (: يلقان ناة) يلصفة  تغاير 

.SARL AU(إلى(SARL

تغاير يلق ينين يبساساة للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((( بالقناطرة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)88398.
145 P

ONE BREEN
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت شريك ريحد
ONE BREEN(:(تسماة يلشركة

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.
: يلعرفي) يلعقد  تسجال   تاأيخ 

18)ي نا )1)1))بالر3اط.
 Travaux (: يالجأماعي) يلهدف 
 Divers( au( Construction

.Négociant
أتسما  يلشركة):)11.111)دأهم،)
مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 
م زعة على) دأهم للحصة يل يحدة،)

يلشكل يلأالي):
 111 (: إبريهام) ش قي  يلساد 

حصة.
من فاتح) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
يبن) شاأع  (،59 (: يملقر يالجأماعي)
يلر3اط،) تكدي ،) (،11 شقة) سينا،)

.DELUX BUSINESS(عند

يملسير):)ش قي إبريهام.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154141
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 SOCIETE AHL CHKIRID
SERVICE
SARL.AU

تأسيس شركة
تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 

شركة باملميزيت يلأالاة):
 AHL CHKIRID ( (: يلتسماة)

SERVICE
SARL. للشركة) يلقان ني  يلشكل 

AU
:)تجزئة يل حدة أقم) مقر يلشركة)

469)بل ك  يلعا ن.

(: للشركة) يالجأماعي  يلنشاط 

تشغا  عامة رتنشطة مخألفة.
 111.111 (: يلشركة) أتسما  

دأهم.

يلتساير):)يعهد إلى يلشاخ مصطفى)

يشكيريد ملدة غير محدردة.

مصطفى) يلشاخ  (: يلشركاء)

دأهم) (111 حصة) (1111 يشكيريد)

للحصة.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يالبأديئاة بالعا ن بأاأيخ)14)سبأمبر)

1)1))تحت أقم)2895/21.

سجل تجاأي أقم):)37819.
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PUBLIX
شركة محدردة يملسؤرلاة
أتس يملا  : 511.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : أقم 37 ملأقى 

شاأع س س رشاأع ه يأة 

يلحي يإلديأي س ي�سي يلر3اط

يلعادي) غير  يلعام  يلجم   باسم 

تم) ((1(1 ي لا ) (( بأاأيخ) يملنعقد 

تقرير ما يلي):

يلأامة يلحصص  تف يت   قب   

)ما بين):

ممثلة) (VIRIS HOLDING شركة)

بالساد كريم بلعزيز ريلساد ج لاان)

ب أيررن من تجل)111))حصة.

ممثلة) (OXO HOLDING شركة)

بالساد ماأك باط ن ريلساد ج لاان)

ب أيررن من تجل)111))حصة.

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة  من 

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة  إلى 

بشريك رحاد.

بلعزيز من) يلساد كريم  يسأقالة 

مهامه كمسير.

تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة ضبط)

بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   يملحكمة 

6))ي لا )1)1))تحت أقم))11634.
للخالصة ريلباان
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SIMOFADOR شركة
ش.م.م

بائ  يبفرشة
أقم 3 زنقة يلزيرية يلأجاناة خنافرة

يلأأسيس
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم تأسيس شركة) ((1(1 سبأمبر) (9

ذيت مسؤرلاة محدردة بامل يصفات)

يلأالاة):

SIMOFADOR(يلتسماة):)شركة

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.
زنقة) (3 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

يلزيرية يلأجاناة خنافرة.

يلغرض):)بائ  يبفرشة.

 111.111 في) حدد  (: يلرتسما )

1111)حصة م زعة) دأهم م زع إلى)

على يلشكل يلأالي):

عبد يملجاد يلفرحي)1111)حصة.

يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)

يلساد عبد يملجاد يلفرحي رذلك ملدة)

غير محددة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلقان ني للشركة لدى كأابة يلضبط)

بخنافرة) يالبأديئاة  باملحكمة 

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

أقم) يلأجاأي  يلسجل  (2021/346

.4117
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TRADILA شركة
ش.م.م

مقار  سااأة تجرة، يلنقل يلطرقي

يلأصدير ريالسأيريد
أقم 11 حي يملسيرة يلسفلى خنافرة

يلأأسيس
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

1)1))تم تأسيس شركة) )))سبأمبر)

ذيت مسؤرلاة محدردة بامل يصفات)

يلأالاة):

.TRADILA(يلتسماة):)شركة

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة بشريك رحاد.
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حي) (11 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

يملسيرة يلسفلى،)خنافرة.

تجرة،) سااأة  مقار   (: يلغرض)

يلنقل يلطرقي،)يلأصدير ريالسأيريد.

 111.111 في) حدد  (: يلرتسما )

1111)حصة م زعة) دأهم م زع إلى)

على يلشكل يلأالي):

عزيز يلدالء)1111)حصة.

يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)

غير) ملدة  رذلك  يلدالء) عزيز  يلساد 

محددة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلقان ني للشركة لدى كأابة يلضبط)

بخنافرة) يالبأديئاة  باملحكمة 

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ)

أقم) يلأجاأي  يلسجل  (2020/247

.3483
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OUJAOU TRANS شركة
ش.م.م

نقل يلبضائ  لحساب يلغير، نقل 

يبمأعة يلغير يملصح 3ة لحساب 

يلغير، يلأصدير ريالسأيريد

تاغسالين يملركز، خنافرة

يلأأسيس
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

1)1))تم تأسيس شركة) 15)سبأمبر)

ذيت مسؤرلاة محدردة بامل يصفات)

يلأالاة):

 OUJAOU شركة) (: يلتسماة)

.TRANS

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.

تاغسالين) (: يالجأماعي) يملقر 

يملركز،)خنافرة.

لحساب) يلبضائ   نقل  (: يلغرض)

يلغير يملصح 3ة) يبمأعة  نقل  يلغير،)

لحساب يلغير،)يلأصدير ريالسأيريد.

 111.111 في) حدد  (: يلرتسما )

1111)حصة م زعة) دأهم م زع إلى)

على يلشكل يلأالي):

سمير يجار)1111)حصة.

يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)
حفاظ) ريلساد  يجار  سمير  يلساد 

ب ثمثاأ رذلك ملدة غير محددة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلقان ني للشركة لدى كأابة يلضبط)
بخنافرة) يالبأديئاة  باملحكمة 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  (2021/350

.41(3
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 SOCIETE ABDELHANINE
COUTURE

SARL AU
يلعادي) يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 
 (1(1 تغسطس) (( بأاأيخ) يملنعقد 
 SOCIETE ABDELHANINE لشركة)
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (COUTURE
أتسمالها) رحاد  بشريك  يملحدردة 
111.111)دأهم،)مقرها):)هاء)9)زنقة)
يلرياض) حي  (11 ساكأ أ) يجاص 

يلر3اط تقرأ ما يلي):
يلشررع في يلحل يملسبق للشركة.

تحديد مقر حل يلشركة ب):)هاء)9 
زنقة يجاص ساكأ أ)11)حي يلرياض)

يلر3اط.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((9 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)117894.
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CASTOOL 90 شركة
ش.م.م ذيت شريك رحاد
أتسمالها : 911.11 يرأر

مقرها : يلقناطرة، يطلنتاك فري 
زرن يلطريق يل طناة أقم 4

جماعة عامر يلسفلاة، تجزئة 
I1129, I1130, I1140, I1141

يلأعريف يلضريبي : )3944374
يلسجل يلأجاأي : 53991

أقم شهادة يلأعريف يمل حد : 
11((88(31111197

يلضريبة يملهناة):)1961187)
يلشريك) قريأ  محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ يملعناة  للشركة  يل حاد 

علاه) مؤشر  بكندي  (،(1(1 ماي) ((1
بالقنصلاة يملغر3اة بم نتريا  بأاأيخ)
18)ي نا )1)1)،)سجل باملغرب يلديأ)
(،(1(1 ي نا ) ((9 بأاأيخ) يلباضاء)
(: يآلتاة) يلتسجال  عالمات  تحت 
(،11414333361 يإليديع) يلسجل 
يل صل) (،31(44 يبمر باالسأخالص)
تحديد) تقرأ  (،(1(1131381116
بصفة نهائاة يملقر يالجأماعي للشركة)
باملغرب،) (CASTOOL 91 شركة)
زرن) فري  يطلنتاك  يلقناطرة،)
يلطريق يل طناة أقم)4،)جماعة عامر)
 I1129,( I1130, تجزئة) يلسفلاة،)

I1140,(I1141
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CAFE ZAER
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N 560 LOT
 KHALID SIDI YAHYA ZAERS

TEMARA
RC (TEMARA( : 134151

TP : 26101064 - IF : 50502660
ICE : 002872310000003

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك رحاد

بمقأ�سى عقد عرفي حرأ بأماأة،)
ي م)7))ي لا )1)1)،)تم رض  يلنظام)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
محدردة بشريك رحاد،)ذيت يملميزيت)

يملبينة فاما يلي):
.CAFE ZAER(:(يلتسماة

شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)
بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

رحاد.
في) حدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111
للحصة،) دأهم  (111 بمبلغ) حصة،)
كلها في ملكاة يلشريك يل حاد يلساد)

بربش يسماعال.
 N 561 LOT (: يالجأماعي) يملقر 
 KHALID SIDI YAHYA ZAERS

.TEMARA
يلنشاط يلأجاأي):)يسأغال  قاعة)

شاي)-)مقهى.
يلساد بربش يسماعال) (: يلتساير)

ملدة غير محددة.
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
بأاأيخ (643( أقم) تحت   بأماأة 

9)سبأمبر)1)1).
أقم يلسجل يلأجاأي):)134151.
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 SOCIETE D’ELEVAGE ET
D’AGRICULTURE TIZITINE

SODEAT
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : PROPRIETE
DITE(FABRE 2 ET(DOMANIAS
CAIDAT HAD AIT MIMOUNE
 COMMUNE RURALE AIT
MIMOUNE - KHEMISSET

TP : 23310089 - IF : 3382964
RC(RABAT : 73089
CNSS : 7894290

ICE : 000048344000041
تح يل مقر يلشركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالر3اط)
1)1)،)قرأ يلجم  يلعام) ماي) (11 في)

يالسأثنائي ما يلي):
تح يل مقر يلشركة من يلعن ين)
 1RUE(AGUENSSOUS, (: يلكائن ب)
 APPT(14,(AV.HASSAN(II,(AGDAL,

.RABAT
إلى يلعن ين يلكائن ب):

 PROPRIETE( DITE( FABRE 2
 ET( DOMANIAS,( CAIDAT HAD
 AIT MIMOUNE COMMUNE
 RURALE( AIT( MIMOUNE -

KHEMISSET
يملأعلق) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلسجل) بمصلحة  يلشركة  بأقااد 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلأجاأي 
بأاأيخ) (3(4 أقم) تحت  بالخميسات 

فاتح ي نا )1)1).
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يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

بالخميسات):)99)9).
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 SOCIETE D’ELEVAGE ET

D’AGRICULTURE TIZITINE

SODEAT

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 1.000.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : PROPRIETE

DITE(FABRE 2 ET(DOMANIAS

CAIDAT HAD AIT MIMOUNE

 COMMUNE RURALE AIT

MIMOUNE - KHEMISSET

TP : 23310089 - IF : 3382964

RC(RABAT : 73089

CNSS : 7894290

ICE : 000048344000041

تح يل مقر يلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالر3اط)

1)1)،)قرأ يلجم  يلعام) ماي) (11 في)

يالسأثنائي ما يلي):

تح يل مقر يلشركة من يلعن ين)

 1RUE(AGUENSSOUS, (: يلكائن ب)

 APPT(14,(AV.HASSAN(II,(AGDAL,

.RABAT

إلى يلعن ين يلكائن ب):

 PROPRIETE( DITE( FABRE 2

 ET( DOMANIAS,( CAIDAT HAD

 AIT MIMOUNE COMMUNE

 RURALE( AIT( MIMOUNE -

KHEMISSET

يملأعلق) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأي) يلسجل  على  بالتشطاب 

يلسجل) مصلحة  لدى  للشركة 

يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية بالر3اط)

ماي) ((7 بأاأيخ) (114945 تحت أقم)

.(1(1
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NAJI - PROJETS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 81, AVENUE

 ALLAL(BEN(ABDELLAH - RABAT
RC(RABAT : 48323
رهب حصص شركة

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   قرأ 
يملؤأخ بالر3اط في)6))ن فمبر)1)1)،)

ما يلي):
يملصادقة على عقد رهب حصص)
يملؤأخ بالر3اط في)6))ن فمبر)1)1)،)
جهة) من  محمد  علا ي  بينالساد 
أشدي) ريلسادة  يل يهب  بصفأه 
لطافة ريآلنسة علا ي منا  من جهة)

تخرى بصفتهما يمل ه ب لهما.
تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة)
يل يأدة) يلقان ناة  يلأعديالت  رفق 
يالسأثنائي) يلعام  يلجم   محضر  في 

يملشاأ إلاه تعاله.
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 
بالر3اط بأاأيخ)11)فبريير)1)1))تحت)

أقم)111944.
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HB SPORT CONSULTING
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N° 4, RUE

 OUED(ZIZ, 3EME(ETAGE, APPT.7,
AGDAL - RABAT

RC (RABAT( : 93179
فسخ يلشركة قبل يبرين - تعاين 
مصفي للشركة - تحديد عن ين 

تصفاة يلشركة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قرأ) (،(1(1 فبريير) (11 في) بالر3اط 
 HB SPORT(يلشريك يل حاد لشركة

CONSULTING SARLAU)ما يلي):
يبرين،) قبل  يلشركة  فسخ 
يل حاد) ريملسير  يلشريك  رتسماة 
للشركة يلساد بركة حسن يلحامل)
أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 

ER817357 مصفي للشركة.

يلشركة) تصفاة  عن ين  تحديد 
بمقرها يالجأماعي يلكائن ب):

 N°( 4,( RUE( OUED( ZIZ,( 3EME

ETAGE,(APPT.7,(AGDAL(-(RABAT
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 
تحت) ((1(1 تبريل) (6 بالر3اط بأاأيخ)

أقم)496)11.
158 P

 RABAT DORADO
NAUTIQUE

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : SECT 2 IMM

 681 BIS(APT 2 HAY(MLY(ISMAIL
SALE

RC (SALE( : 33513
TP : 28600565 - IF : 50194435

ICE : 002784532000008
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة
بمقأ�سى عقد عرفي حرأ بالر3اط،)
1)1)،)تم رض  يلنظام) 7)تبريل) ي م)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يملبينة يملميزيت  ذيت   محدردة،)

فاما يلي):
 RABAT DORADO (: يلتسماة)

.NAUTIQUE
شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة.
في) حدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 بمبلغ) حصة،)

م زعة بين يلشركاء)كالأالي):
يلساد لفأات يملهدي):)511)حصة.

 511 (: ييمان) يلعمري  يلسادة 
حصة.

 SECT ( IMM (: يملقر يالجأماعي)
 681 BIS APT ( HAY MLY ISMAIL

.SALE
تساير تجاأي) (: يلأجاأي) يلنشاط 

)تنشطة مالحاة).

يلسادة) تعاين  تم  (: يلتساير)
يلعمري ييمان مسيرة رحادة ملدة غير)

محددة.
بمصلحة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
بأاأيخ (36495 أقم) تحت   بسال 

6))تبريل)1)1).
أقم يلسجل يلأجاأي):)33513.
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EXPANDIS MAGHREB
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE
AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 47 RUE(JBEL
 TAZEKA(APT(N 5, AGDAL -

RABAT
RC (RABAT( : 132061
ت سا  نشاط يلشركة

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قرأ) (،(1(1 ماأس) (16 في) بالر3اط 

يلشريك يل حاد ما يلي):
حسب) يلشركة  نشاط  ت سا  
قريأيت) بمحضر  يل يأد  يلأفصال 
يلشريك يل حاد للشركة يملشاأ إلاه)

تعاله.
يلقان ن) من  (3 يلفصل) تعديل 

يبسا�سي للشركة.
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 
بأاأيخ (113(13 أقم) تحت   بالر3اط 

8))تبريل)1)1).
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MASTER ARCHIVES
 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 1.600.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : N°8, ALLEE

 ASSAFSSAF, BLOC(L, SECTEUR
17, HAY(RIAD - RABAT
RC (RABAT( : 76249
أف  أتسما  يلشركة

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر3اط في)31)تغسطس)1)1)،)قرأ)

يلشريك يل حاد للشركة ما يلي):
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من) بجزء) يلشركة  أتسما   أف  

إلى) دأهم  (1.111.111 من) يبأ3اح 

1.611.111)دأهم.

تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)

يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 

 (1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ) بالر3اط 

تحت أقم)117517.
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 AIT BADAA شركة

EL OUARRAD SERVICES
ش.م.م

شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : دريأ يرالد ينصر 

يلشرقاة س ق يلسبت سادي 

يلطابي يلقناطرة

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

 (1(1 سبأمبر) (11 يلأأسي�سي بأاأيخ)

لشركة) تسا�سي  نظام  رض   تم 

يملميزيت) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يلأالاة):

يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة.

يلهدف يالجأماعي):)

با ) ريبدريت،) يبجهزة  تاجر 

يبدريت ريبجهزة يملنزلاة.

 AIT BADAA شركة) (: يلتسماة)

.EL OUARRAD SERVICES SARL

يرالد) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 

ينصر يلشرقاة س ق يلسبت سادي)

يلطابي.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تقاادها بالسجل يلأجاأي.

في) محدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111

للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 

يل يحدة جماعها محرأة رم زعة على)

يلشكل يلأالي):

511)حصة في ملكاة يلساد ييت)

بدعي محمد.

يلساد) ملكاة  في  حصة  (511

يل أيد يلحسن.

يلساد) يلشركة  عانت  (: يلتساير)
يل أيد) ريلساد  محمد  بدعي  ييت 
يلحسن كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدردة.
لالحأااط يلقان ني،) (%5 (: يبأ3اح)

ريلباقي ينقل.
إلى يناير  فاتح  (: يملالاة)  يلسنة 

31)ديسمبر.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
أقم) تحت  بالقناطرة  يالبأديئاة 
 (7 بأاأيخ) (6(435 يلسجل يلأجاأي)

سبأمبر)1)1).
162 P

 NAJROUM BN شركة
SERVICES

ش.م.م لشريك رحاد
شركة محدردة يملسؤرلاة

لشريك رحاد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 51 مكرأ شاأع 
م الي عبد يلعزيز إقامة يبمل مكأب 

أقم 7 يلقناطرة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 (1(1 سبأمبر) (17 يلأأسي�سي بأاأيخ)
لشركة) تسا�سي  نظام  رض   تم 
رحاد) لشريك  يملسؤرلاة  محدردة 

ذيت يملميزيت يلأالاة):
يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة لشريك رحاد.
يلهدف يالجأماعي):)

نقل) مقار   يبفريد،) نقل  مقار  
يلبضائ .

 SOCIETE NAJROUM(:(يلتسماة
BN SERVICES SARL AU

مكرأ شاأع) (51 (: يملقر يالجأماعي)
م الي عبد يلعزيز إقامة يبمل مكأب)

أقم)7)يلقناطرة.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تقاادها بالسجل يلأجاأي.
في) محدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  
 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 
يل يحدة جماعها محرأة رم زعة على)

يلشكل يلأالي):

يلساد) ملكاة  في  حصة  (1111

نجررم بديأ يلدين.

يلساد) يلشركة  عانت  (: يلتساير)

ملدة) لها  كمسير  يلدين  بديأ  نجررم 

غير محدردة.

لالحأااط يلقان ني،) (%5 (: يبأ3اح)

ريلباقي ينقل.

إلى يناير  فاتح  (: يملالاة)  يلسنة 

31)ديسمبر.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

أقم) تحت  بالقناطرة  يالبأديئاة 

بأاأيخ (6(465 يلأجاأي)  يلسجل 

8))سبأمبر)1)1).

163 P

OH SAKAN
SARL

R.C(N 513397

تأسيس شركة
تم) مؤأخ،) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

لشركة) يلأأسي�سي  يلقان ن  إيديع 

رذيت) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

يملميزيت يلأالاة):

OH SAKAN SARL(:(يلتسماة

شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة.

يلهدف):

يلترريج يلعقاأي.

تعما  يلبناء.

شريء)ر3ا  يبأي�سي.
 5 أقم) (7 زنقة) (: يالجأماعي) يملقر 

سعادة) (4 أقم) شقة  يلثاني  يلطابق 

سادي يلبرن �سي يلديأ يلباضاء.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

دأهم) (111.111 يالجأماعي محدد في)

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة)111)دأهم لل يحدة،)مكأتبة)

رمحرأة بالكامل رم زعة لفائدة):

يلحررش،) يلخالق  عبد  يلساد 

سهم) (511 بقامة) نقدي  مساهم 

51.111)دأهم.

مساهم) يلع تي،) يبريهام  يلساد 

نقدي بقامة)511)سهم)51.111)دأهم.

سهم) (1111 مجم عه) ما  تر 

111.111)دأهم.

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)ديسمبر.

عبد) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساير)

يبريهام) ريلساد  يلحررش  يلخالق 

غير) لفترة  للشركة  مسيرين  يلع تي 

محدردة.

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

18)تغسطس) بأاأيخ) بالديأ يلباضاء،)

1)1)،)تحت أقم)791117.
ملخص قصد يلنشر
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يئأماناة س فاكاس ش م م

SOFIGAS - SARL

 PARTNERS KL IMPORT

EXPORT
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة - ش.م.م
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

حاث تم) بالر3اط،) ((1(1 سبأمبر) (7

لشركة) يلأأسي�سي  يلقان ن  رض  

محدردة يملسؤرلاة ش.م.م،)مميزيتها)

كالأالي):

شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)

محدردة يملسؤرلاة ش م م.

 PARTNERS KL(يلتسماة):)شركة

.IMPORT EXPORT

يلهدف يالجأماعي):)

رت زي ) ر3ا   رشريء) يسأيريد 

رتس يق ملحقات يله يتف يملحم لة.

ريمل يد) يلبناء) م يد  يسأيريد 

يملنزلاة) ريبجهزة  يلكهر3ائاة 

يإللكتررناة رتدريت يملباني.

يملقار  يلعام.

 31 يلعماأة) (: يالجأماعي) يملقر 

شاأع م الي تحمد ل كالي) (8 يلشقة)

حسان يلر3اط.

مدة يلشركة):)99)سنة.
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في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

إلى) مقسمة  دأهم  (111.111 مبلغ)

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

رحرأت) يكأأبت  يل يحدة  للحصة 

كلها من طرف):

 511 (: يلغلامي) محسن  يلساد 

حصة.

 511 (: كابة) يلصمد  عبد  يلساد 

حصة.

يلغلامي) يلساد محمد  (: يلتساير)

يعأبري) كابة  يلصمد  عبد  ريلساد 

مسيري يلشركة ملدة غير محدردة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117855 

بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
عن يلنسخة ريلنص

يئأماناة يلك يدي تي ب رسلمى))س فاكاس)

165 P

يئأماناة س فاكاس ش م م

SOFIGAS - SARL

وزاني أمبالج
OUAZZANI EMBALLAGE

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة - ش.م.م

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم) حاث  بالر3اط،) ((1(1 ي لا ) ((8

لشركة) يلأأسي�سي  يلقان ن  رض  

محدردة يملسؤرلاة ش.م.م،)مميزيتها)

كالأالي):

شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)

محدردة يملسؤرلاة ش م م.

»رزيني تمبالج«) شركة) (: يلتسماة)

.OUAZZANI EMBALLAGE

يلأجاأة) (: يالجأماعي) يلهدف 

ريالسأيريد.

 31 يلعماأة) (: يالجأماعي) يملقر 

شاأع م الي تحمد ل كالي) (8 يلشقة)

حسان يلر3اط.

مدة يلشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

إلى) مقسمة  دأهم  (111.111 مبلغ)

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

رحرأت) يكأأبت  يل يحدة  للحصة 

كلها من طرف):

 333 (: عشا�سي) محمد  يلساد 

حصة.

يلساد ج يد باادي):)667)حصة.

يلساد محمد عشا�سي) (: يلتساير)

غير) ملدة  للشركة  رحاد  يعأبر مسير 

محدردة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117856 

بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
عن يلنسخة ريلنص

يئأماناة يلك يدي تي ب رسلمى))س فاكاس)

166 P

يئأماناة س فاكاس)SOFIGAS)ش م م

مكأب يملحاسبة ريالستشاأة يلقان ناة
أقم)38)إقامة جنان عال  شاأع طاأق بن زياد

تماأة

مروى م4
MARWA M4

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد  - 

ش.م.م
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

تم) حاث  بأماأة،) ((1(1 ي لا ) (1(

لشركة) يلأأسي�سي  يلقان ن  رض  

يلشريك) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يل حاد ش.م.م.ر،)مميزيتها كالأالي):

شركة) (: يلشكل يلقان ني للشركة)

يلشريك) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يل حاد ش.م.م،)ش.ر.

 MARWA يلتسماة):)»مررى م4«)

.M4

يلهدف يالجأماعي):)

ريبشغا ) يلبناء) يلجبص،)

يملخألفة،)يبشغا  يلعم ماة،)تشغا )

يلكهر3اء،)يلنجاأة،)يلصباغة...

با ) بالأقساط،) يملكأباة  يلل يزم 

رشريء)تثاث رمعديت يملكأب.

يالنبعاث) حي  (: يالجأماعي) يملقر 

تجزئة يلنمساة)))أقم)16)تماأة.

مدة يلشركة):)99)سنة.

في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

إلى) مقسمة  دأهم  (111.111 مبلغ)

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

للحصة يل يحدة يكأأبت رحرأت كلها)

من طرف):

يلساد مصطفى يلقاب س):)1111 

حصة.

مصطفى) يلساد  يعأبر  (: يلتساير)

يلقاب س يملسير يل حاد للشركة ملدة)

غير محدردة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 إلى) يناير  فاتح 

سنة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأماأة) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

سبأمبر) ((7 بأاأيخ) (6531 تحت أقم)

.(1(1
عن يلنسخة ريلنص

يئأماناة س فاكاس)SOFIGAS)ش.م.م

167 P

EMELYN DE DESIGNS

SARL AU

يلحل يملسبق للشركة
 EMELYN شركة) شركاء) يجأم  

جم ) في  (DE DESIGNS SARL AU

(،(1(1 ي لا ) ((7 ي م) يسأثنائي 

رقرأري ما يلي):

يلحل يملسبق للشركة.

إقامة) ب  يلأصفاة  محل  رجعل 

يحمد) م الي  شاأع  (8 شقة) (31

يل يكالي حسان يلر3اط.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

أقم) تحت  بالر3اط  يلأجاأية 

.D117616

168 P

ACHOR MESSAGERIE
ش.م.م ش.ر

تأسيس شركة
في مؤأخ  عرفي  عقد   بم جب 

تم تأسيس شركة) ((1(1 سبأمبر) (9

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

رحاد لها يمل يصفات يلأالاة):

 ACHOR (: يلتسماة)

MESSAGERIE

نقل يلبضائ ) (: يلهدف يالجأماعي)

لفائدة يلغير.
يملقر يالجأماعي):)زنقة مل ية تجزئة)

م ناك حي يلسعادة يلخميسات.

يملدة):)99)سنة من تاأيخ يلأأسيس.

يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)

في)111.111)دأهم مقسمة إلى)1111 

دأهم) (111 من) يجأماعاة  حصة 

للحصة يالجأماعاة):

 1111 (: يلساد يلعرر�سي عاش أ)

حصة يجأماعاة.

يلساد) عين  (: يلشركة) تساير 

م ) للشركة  ركال  عاش أ  يلعرر�سي 

جما  يلصالحاات.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ) (1(57 بالخميسات تحت أقم)

1)1))سجل تجاأي أقم) 3))سبأمبر)

.(9365
للنسخ ريلباان

يل كال
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STE GNBH IMMO
ش.م.م ش.ر

تأسيس شركة
في مؤأخ  عرفي  عقد   بم جب 

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 تكأ 3ر) ((

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

رحاد لها يمل يصفات يلأالاة):

GNBH IMMO(:(يلتسماة

يلهدف يالجأماعي):)منعش عقاأي.

تجزئة هبة هللا) (: يملقر يالجأماعي)

6))حي يلهناء) يلطابق يلثاني أقم) (((

ب زناقة.
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يملدة):)99)سنة من تاأيخ يلأأسيس.
يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)
في)111.111)دأهم مقسمة إلى)1111 
دأهم) (111 من) يجأماعاة  حصة 

للحصة يالجأماعاة):
1111)حصة) (: يلساد نجاب تبالي)

يجأماعاة.
يلساد) عين  (: يلشركة) تساير 
نجاب تبالي ركال للشركة م  جما )

يلصالحاات.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

ببنسلامان سجل تجاأي أقم)6433.
للنسخ ريلباان

يل كال

170 P

 EXPERT CONSULTING
COACHING

SARL AU
تأسيس شركة

 EXPERT (: يلشركة) يسم 
 CONSULTING COACHING

SARL AU
تصدير) (: يالجأماعي) يلهدف 
يلأنماة) في  يستشاأة  يلخدمات،)

يلشخصاة.
يملسيرة) (5 يما ) (: يملقر يالجأماعي)

أقم)669)يعق ب يملنص أ يلر3اط.
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
فئة) من  حصة  (1111 مقسمة  )
111)دأهم للحصة يل يحدة للسادة)

تسماء)يلطنان.
يلتساير):)تسماء)يلطنان.

(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 
.154893
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BASICALL شركة
SARL AU

في مؤأخ  عقد  ملقرأيت   تبعا 
في) بالر3اط  مسجل  ((1(1 ي لا ) (8
يلقان ن) رض   تم  ((1(1 ي لا ) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
باملميزيت) رحاد  بشريك  محدردة 

يلأالاة):

 BASICALL (: شركة) يلتسماة 

SARL AU
إقامة) (9 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 
حي) (14 محل) دي   قطاع  (1 زه أ)

يلرحمة سال.

تاجر تجهزة) (- :)صادلاة) يمل ض ع)

يملعل ماات)-)تشغا  تخرى.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلفعلي للشركة.

:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

يلساد بكر زأري  ملدة غير محددة.

سعر) دأهم  (1.111 (: يلرتسما )

111)دأهم للحصة مقسمة كما يلي):

بكر زأري ):)1111)حصة.

يملجم ع):)1111)حصة.

يلسنة يالجأماعي):)تبأدئ في فاتح)

يناير رتنأهي في)31)ديسمبر.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

يلسجل يلأجاأي أقم)34449.
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STE GROTTA DESIGN
 SARL 

يلرتسما  : 111.111 دأهم

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

بمقأ�سى عقد عرفي بسال بأاأيخ)
1)1)،)تم رض  يلقان ن) 15)سبأمبر)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة ذيت يلخصائص يلأالاة):

 GROTTA (: يلتسماة يالجأماعاة)

.DESIGN

.تزيين رتأثيت) (: يلهدف يالجأماعي)

يملريفق.
شاأع) (،(4 أقم) (: يملقر يالجأماعي)

يلرشاد،) حي  محمد  سادي  يبمير 

يلقرية،)سال.

يملدة يالجأماعاة):)99)سنة يبأديء)

من تاأيخ تأسيسها.

يلرتسما  يالجأماعي):)حدد أتسما )

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

م زع على)1111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة رزعت كما يلي):

يلساد يلغالمي حكام)511)حصة)؛

 511 ص فاا) ب عبان  يآلنسة 

حصة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

يلتساير):)تم تعاين كل من يلساد)

ب عبان) ريآلنسة  حكام  يلغالمي 

غير) ملدة  للشركة  كمسيرين  ص فاا 

يل ثائق) على  ركم قعين  محدردة 

يلبنكاة.

تم إيديع يلسجل يلأجاأي بمكأب)

بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ)

.34511
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 STE GROUPE SCOLAIRE

KACEM IBRAHIM PRIVE
SARL

شركة مجم عة مديأس قاسم 

يبريهام يلخاصة

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يملنعقد) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 

بمقر) ((1(1 ي نا ) فاتح  بأاأيخ 

يلشركة قد تقرأ ما يلي):

يلتساير) عقد  مدة  تجديد  (- (1

عشر) ملدة  قاسم  يبريهام  للساد 

سن يت مأجددة تلقائاا.

قاسم) يملهدي  يلساد  تعاين  (- ((

عشر) ملدة  للشركة  ثاناا  مسيري 

سن يت مأجددة تلقائاا.

تعطات) (: -)صالحاات يملسيرين) (3

للمسيرين) يملطلقة  يلصالحاات 

لتساير يلشركة.

يمكن) (: يلقان ني) يلأ قا   (- (4

على) كال  تر  معا  يلأ قا   للمسيرين 

حدة لتساير يلشركة.

5)-)صالحاات يإليديع.

قد تم يلأقااد بالسجل يلأجاأي)

تحت) ((1(1 سبأمبر) (9 بأاأيخ) بسال 

أقم)37344.
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H.F SECURITE
SARL AU

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بأاأيخ)8)سبأمبر)1)1))يلديأ يلباضاء)
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك ريحد.
.H.F SECURITE(:(يلتسماة

يلحريسة) في  مقار   (: يلهدف)
تجهزة) جما   با   إلى  باإلضافة 

يملخصصة للحريسة.
شاأع) (13 (: يلأجاأي) يلعن ين 
(،11 يلشقة) (5 يلطابق) يلقصر،)

يملعاأيف،)يلديأ يلباضاء.
يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)
في)111.111)دأهم مقسمة إلى)1111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.
يلتساير):)تم تعاين يلساد يدأيس)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  يلب زيدي 

محدردة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
يلأجاأي) يلسجل  في  يلأقااد  تم 
 516(41 أقم) تحت  يلباضاء) يلديأ 

بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1).
175 P

فانفرايز
FUNFRIES

شركة مساهمة
أتسمالها : 11.111).1 دأهم

يملقر يالجأماعي : 15، شاأع يببطا ، 
شقة أقم 4، تكدي ، يلر3اط

يلسجل يلأجاأي أقم 113453 
يلر3اط

عدم حل يلشركة
بأاأيخ) يملنعقدة  جلسأه  في  (- (1 
قرأ يلجم  يلعام) (،(1(1 سبأمبر) (6
ملقأضاات) رتطباقا  يلعادي،) غير 
يملادة)357)من يلقان ن)95.17)يملؤأخ)
عدم يلحل) (،1996 تغسطس) (31 في)
يل ضعاة) تن  أغم  للشركة  يملسبق 
يلصافاة للشركة تصبحت تقل من)
ر3الأالي) يالجأماعي  يلرتسما   أب  

م يصلة يلنشاط.
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بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) بالر3اط 

تحت أقم)117715.

بأعديل) يلأصريح  رض   (- (3

يلسجل يلأجاأي بكأابة يلضبط لدى)

بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية   يملحكمة 

 919( تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((3

من يلسجل يلترتابي.
من تجل يلنشر ريإلشهاأ

يملمثل يلقان ني

176 P

STE SOGEFICOM

STE ATLANTIC GAZ
SARL AU

تم تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة)

فاس) في  ريحد  بشريك  يملحدردة 

ذيت) ((1(1 تغسطس) (18 بأاأيخ)

يلخصائص يلأالاة):

 STE ATLANTIC (: يلتسماة) (- (1

.GAZ SARL

))-)يملقر يالجأماعي):)أقم)5،)تجزئة)

 ( شقة) ت،) (5 عماأة) باالص،)  ماأ3اا 

طريق عين يلشقف،)فاس.

3)-)يلهدف):)

 EXPLOITANT يل ق د) محطة 

STATION PETROLIUM)؛

 TRAVAUX مأن عة) تشغا  

.DIVERS

4)-)يملدة):)99)سنة.

دأهم) (111.111 (: أتسما ) (- (5

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم.

يلساد) (: يل حاد) يلشريك  (- (6

ب) حصة  (1111 يحمد) يلعطالتي 

111.111)دأهم.

يلساد) (: ريإلمضاء) يلتساير  (- (7

يلعطالتي يحمد.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (8

أقم) تحت  بفاس  يلأجاأية  يملحكمة 

2021/4263)بأاأيخ)7)سبأمبر)1)1).
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MERCADONA TRAVAUX
بمقأ�سى))قريأ يلجم  يلعام يلغير)
سبأمبر) ((4 ي م) يملنعقد  يلعادي 
 MERCADONA لشركة) ((1(1
رمقرها يالجأماعي محل) (TRAVAUX
يلقطعة) يلحديقة  تجزئة   تجاأي،)

أقم)ZC 74)طريق مكناس،)فاس.
ذهبي) محسن  يلساد  تعاين  (- (1
كمسير للشركة بدال من يلساد جال )

عبد يلقادأ يملسأقال.
لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
أقم) تحت  بفاس  يلأجاأية  يملحكمة 

64)4)بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
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STE ANYTIME
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : أقم 16، تجزئة 
كايد يدأيس، خنافرة

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 ANYTIME SARL(يالسأثنائي لشركة
AU)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
(: يالجأماعي) مقرها  رحاد ،) بشريك 
أقم)16،)تجزئة كايد يدأيس،)خنافرة،)

تم يلأقرير ريملصادقة على ما يلي):
يبالح ) يلساد  ب فاة  تصريح 

محمد.
يبالح ) يلساد  حصة  تقسام 

محمد)511)حصة بين يل أثة.
يبالح  عبد يملطلب)5)1)حصة)؛

يبالح  مهدي)5)1)حصة)؛
يبالح  حمزة)5)1)حصة)؛

يبالح  فاطمة يلزهريء))6)حصة)؛
شفاق يلسعدية)63)حصة.

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 
من):)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
إلى):)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

بشريك رحاد.
طرف) من  حصة  (875 رهب)
ريلساد) يلسعدية  شفاق  يلسادة 
حمزة) يبالح   ريلساد  مهدي  يبالح  
يلزهريء) فاطمة  يبالح   ريلسادة 

لفائدة يلساد يبالح  عبد يملطلب.

تعاين يلساد يبالح  عبد يملطلب)
مسير جديد للشركة.

باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
 331 أقم) تحت  بخنافرة  يالبأديئاة 

بأاأيخ فاتح سبأمبر)1)1).
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 STE LOTISSEMENT
MABROUKA

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 381.951.) دأهم

مقرها يالجأماعي : بايت لحسن 
يسعاد ييت خاصة، جماعة م حى 

رحم  يلزياني، خنافرة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 LOTISSEMENT يالسأثنائي لشركة)
ذيت) شركة  (MABROUKA SARL
 يملسؤرلاة يملحدردة مقرها يالجأماعي):)
خاصة،) ييت  يسعاد  لحسن  بايت 
جماعة م حى رحم  يلزياني،)خنافرة،)

تم يلأقرير ريملصادقة على ما يلي):
يبالح ) يلساد  ب فاة  تصريح 

محمد.
يبالح ) يلساد  حصة  تقسام 

محمد)1645))حصة بين يل أثة.
يبالح  عبد يملطلب)5411)حصة)؛

يبالح  مهدي)5411)حصة)؛
يبالح  حمزة)5411)حصة)؛

 (716 يلزهريء) فاطمة  يبالح  
حصة)؛

شفاق يلسعدية)716))حصة.
للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 
من):)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
ذيت) شركة  (: إلى) ريحد  بشريك 

يملسؤرلاة يملحدردة.
طرف) من  حصة  ((387 رهب)
لفائدة) يملطلب  عبد  يبالح   يلساد 

يلسادة شفاق يلسعدية.
يلسعدية) شفاق  يلسادة  تعاين 

مسيرة جديدة للشركة.
باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
 345 أقم) تحت  بخنافرة  يالبأديئاة 

بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1).
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ALCATIM
SA

مركب يلصخيريت، زيرية شاأع 

يلحسن يلثاني رطريق يلبحر، 

يلصخيريت

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملنعقد بأاأيخ)8))ي نا )1)1))لشركة)

أتسما ) تخفاض  تقرأ  (ALCATIM

يلشركة حاث تصبح)311.111)دأهم.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((1 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)9)1176.
ملخص من تجل يلنشر
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STE MAHAJ TRANS 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسمالها : 111.111 دأهم

أقم )58 بئر أيمي يلجن 3اة، 

يلقناطرة

يلألخاص
بمقأ�سى محضر يلجمعاة يلعامة)

بالقناطرة) يملنعقدة  يلعادية  غير 

قرأ) ((1(1 سبأمبر) فاتح  بأاأيخ 

يملساهم ن في يلشركة ما يلي):

(: يلشركة) مسيري  يسأقالة  (- (1

يلساد لحبيب عال ،)يلحامل لبطاقة)

ريلساد) (G131836 أقم) يلأعريف 

لبطاقة) يلحامل  أشاد،) لحبيب 

.AB819758(يلأعريف أقم

من تاأيخ) -)حل يلشركة يبأديء) ((

فاتح سبأمبر)1)1).

3)-)تعاين يملصفي للشركة يلساد)

لبطاقة) يلحامل  عال ،) لحبيب 

.G131836(يلأعريف أقم

 4)-)تم حل يلشركة بالعن ين يلأالي):)

لع يرشة،) دريأ ترالد ينصر يلغر3اة،)

سادي يلطابي،)يلقناطرة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

(،(1(1 15)سبأمبر) بالقناطرة بأاأيخ)

تحت أقم)1)883.
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FIDMAS
 CONSEILLER COMPTABLE FISCALE ET

JURIDIQUE
 Av(Med(V(Appt(4,(2ème(Etage, 368

Kenitra
GSM(:(0661(84(21(90

BRICONEGO
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بمسير رحاد 
يلجم ) محضر  بم جب 
بأاأيخ) يملنعقد  يلعادي  غير   يلعام 
13)سبأمبر)1)1))قرأ شركاء)لشركة)
BRICONEGO)شركة ذيت مسؤرلاة)
أتسمالها) ريحد  بمسير  محدردة 
 167 مقرها طريق) دأهم،) (111.111
يلقناطرة،) (،3 يمام علي مكأب أقم)

ما يلي):
تف يت يلحصص)؛

تعاين مسير جديد للشركة.
1)-)تح يل مجم ع حصص يلساد)
عمي) آيت  يلساد  إلى  يلنجاح  جام  
حصص) تصبح  ر3ذلك  لحسن  علي 
على) م زعة  (BRICONEGO شركة)

يلشكل يلأالي):
لحسن) علي  عمي  آيت  يلساد 

1111)حصة.
تعاين يلساد آيت عمي علي) (- ((

لحسن مسؤر  عن يلشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالقناطرة بأاأيخ)1))سبأمبر)

1)1))تحت أقم)))47.
بمثابة رمقأ�سى يملسير
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BS COMPANY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد
أتسمالها : 1.111)5 دأهم

يملقر يالجأماعي : شاأع يلجيش 
يمللكي، بل ك E، أقم 11، إقامة 

يملنزه، يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،(1(1 14)سبأمبر) بالقناطرة بأاأيخ)
لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  رض   تم 
بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

 BS COMPANY SARL(:(يلتسماة
.AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

يلجيش) شاأع  (: يالجأماعي) يملقر 
يمللكي،)بل ك)E،)أقم)11،)إقامة يملنزه،)

يلقناطرة.
م ض ع يلشركة):

يملخألفة) يبشغا   في   يملقارلة 
تر يلبناء)؛

يالسأغال ) تساير  في  يملقارلة 
يلصناعي.

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
دأهم) (5(1.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجأماعاة) حصة  (5(11 إلى) مقسم 
محرأة) لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة)
على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):
 5(11 سعد) بالقا�سي  يلساد 

حصة.
يملدة):)99)سنة.

يلساد) إلى  تسند  (: يلتساير)
بالقا�سي سعد.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 
باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)
أقم)419)6)بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
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LASAMANCE SERVICE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : زيرية شاأع م الي 
عبد يلرحمان رتزقة يدأيس يبكبر 

رعمر يملخأاأ، إقامة ياسمين، مأجر 
أقم 17، يلقناطرة

س.ت 13)56
يسأثنائي) قريأ  محضر  بمقأ�سى 
قرأ) ((1(1 تغسطس) (31 بأاأيخ)
ذيت) بالشركة  يل حاد  يلشريك 
رحاد  بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 
أتسمالها) (LASAMANCE SERVICE
مقرها) ريلكائن  دأهم  (111.111
شاأع) زيرية  بالقناطرة،) يالجأماعي 
يدأيس) رتزقة  يلرحمان  عبد  م الي 
ياسمين) إقامة  يملخأاأ،) رعمر  يبكبر 

مأجر أقم)17،)ما يلي):

يالجأماعي) يلهدف  تمديد  (- (1
للشركة ليشمل):

يستشاأيت في يلتساير.
على إثر ما سبق تم تعديل يلفصل)

3)من يلقان ن يبسا�سي للشركة.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة)
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (9 بأاأيخ)

.88(47
لإلشاأة ريلأنباه):)مسير يلشركة
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 STE ABOU CHAYMAA
TRANS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
بشريك رحاد
تأسيس شركة

محرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقناطرة بأاأيخ)7)سبأمبر)1)1))تم)
إنشاء)شركة ذيت مسؤرلاة محدردة)
بشريك رحاد ذيت يلخاصاات يلأالاة:

 STE ABOU CHAYMAA(:(يالسم
.TRANS

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد.

يمل ض ع يالجأماعي):
مقار  نقل يبشخاص)؛

مقار  تشغا  مخألفة تر بناء.
يملدة):)99)سنة.

(،633 3)أقم) :)تجزئة يل فاء) يملقر)
يلطابق أقم)3)شقة أقم)5،)يلقناطرة.
دأهم) (111.111 (: يلرتسما )
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.
يلهاشمي) يلدأر�سي  (: يلحصص)

1111)حصة.
يلهاشمي) يلدأر�سي  (: يلتساير)

كمسير للشركة ملدة غير محدردة.
يلسجل يلأجاأي أقم):)383)6.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة.

للشركة) يلقان ني  يإليديع  تم 
باملحكمة يالبأديئاة يلقناطرة بأاأيخ)
)))سبأمبر)1)1))تحت أقم)383)6.
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MY LUNCH CANTINE
شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 45 شاأع يالمام 
علي، عماأة عمر 8، يلدرأ يلخامس، 

شقة أقم 5، يلقناطرة
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي محرأ بأاأيخ)
1)1))تم رض  يلنظام) فاتح سبأمبر)
يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

يملميزيت يلأالاة):
يلشركة تسمى شركة)) (: يلتسماة)
شركة) (MY LUNCH CANTINE

محدردة يملسؤرلاة.
يمل ض ع):)

مطعم مأنقل)؛
صاحب يملطعم بسعر ثابت)؛

نقل يلبضائ  ريبفريد)؛
تقديم يلطعام)؛

تنظام يلحفالت ريالحأفاالت)؛
تعما  مأن عة ريلأجاأة)؛
يلبستنة رحريسة رتمن)؛

يإلديأة ريملش أة)؛
يلعملاات) جما   عامة،) ر3صفة 
يلأجاأية،)يملالاة،)يلصناعاة،)منق لة)
مباشرة ريملرتبطة  منق لة   رغير 
)تر بشكل غير مباشر بابغريض يملشاأ)
تعاله ر3إمكانها تسهال ت س  رتط ير)

يلشركة.
مقرها يالجأماعي):)45)شاأع يالمام)
علي،)عماأة عمر)8،)يلدرأ يلخامس،)

شقة أقم)5،)يلقناطرة.
في) محدردة  (: يلشركة) مدة حااة 
99)سنة يبأديء)من تقاادها بالسجل)

يلأجاأي.
أتس يملا ):)حدد أتسما  يلشركة)
في مبلغ)111.111)دأهم مقسمة على)
1111)حصة يجأماعاة من فئة)111 
يلسادة) يلشريكأين  ملكاة  في  دأهم 
مريم) ريلسادة  يلسرغاني  جيهان 

حف�سي.
حنين،) تمين  يلساد  (: يلتساير)
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 
G737899)تم تنصيبه مسير للشركة)

لفترة غير محددة.
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تم يلأقااد بالسجل يلأجاأي) (- ((

في) بالقناطرة  يالبأديئاة   للمحكمة 

3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)413)6.
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 STE INTERNATIONAL

EDUCATION COUNSELLING

تأسيس
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

(،(1(1 سبأمبر) (6 بأاأيخ) بالقناطرة 

تم تأسيس شركة تحمل يلخصائص)

يلأالاة):

 STE (: يلتسماة)

 INTERNATIONAL EDUCATION

.COUNSELLING

يلشكل يلقان ني):)ش.م.م بشريك)

ريحد.

لبنان) زنقة  (78 (: يالجأماعي) يملقر 

ريبن بط طة،)مكأب أقم)1،)يلقناطرة.

يلهدف يالجأماعي):)مكأب يالأشاديت)

يلعامة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.

تسند إلى يلسادة زينب) (: يلتساير)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  ب حجل،)

.AE131164(أقم

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) أتسما  

 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111

لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة) حصة 

رت زيعها) يكأأابها  رتم  ثمنها  سدد 

كالأالي):

يلسادة زينب ب حجل)1111)حصة.

بالسجل) قاد  (: بالسجل) يلأقااد 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

بأاأيخ) (6(4(3 بالقناطرة تحت أقم)

7))سبأمبر)1)1).
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SMART LEVEL
SARL

شركة محدردة يملسؤرلاة

أتسمالها : 11.111) دأهم

 مقرها يالجأماعي : 47 زنقة عمر 

يبن يلعاص، إقامة يسماعال، مكأب 

أقم 4، يلقناطرة

تأسيس شركة
:)بمقأ�سى عقد عرفي سجل) ترالد)

بالقناطرة بأاأيخ))1)تغسطس)1)1)،)

حرأ يلقان ن يبسا�سي لشركة محدردة)

يملسؤرلاة تحمل يمل يصفات يلأالاة):

 SMART LEVEL (: يلتسماة) (- (1

SARL)شركة محدردة يملسؤرلاة.

))-)هدف يلشركة):

تاجر)؛

تاجر مسأ دع يبا  بالجملة)؛

بائ  تجهزة يإلعالماات.

3)-)يملقر يالجأماعي):)47)زنقة عمر)

يبن يلعاص،)إقامة يسماعال،)مكأب)

أقم)4،)يلقناطرة.

4)-)يملدة):)99)سنة.

حدد) (: يملا  يالجأماعي) أتس  (- (5

دأهم) ((11.111 مبلغ) في  يملا   أتس 

 111 111))حصة بقامة) م زع على)

بين) م زعة  يل يحدة  للحصة  دأهم 

يلشركاء)على يلشكل يلأالي):

 1111 نادية) يلاازيدي  يلسادة 

حصة)؛

يللطاف) عبد  يلخل ي  يلساد 

1111)حصة)؛

يملجم ع)111))حصة.

6)-)يإلديأة):)تديأ يلشركة من قبل):)

يملسيرة يلسادة يلاازيدي نادية.

7)-)يلسنة يملالاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يلتسجال) تاأيخ  من  تبأدئ  يبرلى 

بالسجل يلأجاأي.

تم تسديد كافة) (: يلحصص) (- (8

 (11.111 قدأه) بما  نقدي  يلحصص 

دأهم تردعت في حساب يلشركة.

ثاناا):)يإليديع يلقان ني):)تم يإليديع)

للضريئب) يلعامة  باملديرية  يلقان ني 

بالقناطرة بأاأيخ))1)تغسطس)1)1) 

رتم تسجال يلشركة بالسجل يلأجاأي)

 (1(1 سبأمبر) ((( بالقناطرة بأاأيخ)

تحت أقم)399)6.
للخالصة ريلباان
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5M CONSEIL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

أتسمالها : 511.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : بقعة )1، زنقة 

تب  بكر يلصديق، مكأب أقم 1، 

يلقناطرة

س.ت 9)91)

بمقأ�سى محضر يلقريأ يالسأثنائي)

(،(1(1 سبأمبر) فاتح  ي م  يملأخذ 

بالشركة) يل حادة  يلشريكة  قرأت 

بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

أتسمالها) (5M CONSEIL ريحد)

مقرها) ريلكائن  دأهم  (511.111

يالجأماعي بالقناطرة،)بقعة))1،)زنقة)

تب  بكر يلصديق،)مكأب أقم)1،)ما يلي):

يالجأماعي) يلهدف  تغاير  (- (1

للشركة لاصبح كالأالي):

يلأك ين يملسأمر)؛

يستشاأيت في يلتساير)؛

تشغا  مخألفة.

 على إثر ما سبق تم تعديل يلفصل)3 

من يلقان ن يبسا�سي للشركة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) (16 بالقناطرة بأاأيخ)

تحت أقم)88339.
عن يلنسخة ريلنص

يملسيرة يلشريكة يل حادة):)فريعني عأاقة
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ILYJOU TRANS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد

أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : بقعة 1975، شقة 

أقم 11، تجزئة يلحديدة، يلقناطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقناطرة،)تم رض  يلقان ن يبسا�سي)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

بشريك ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

 ILYJOU TRANS SARL(:(يلتسماة

.AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

يملقر يالجأماعي):)بقعة)1975)شقة)

أقم)11،)تجزئة يلحديدة،)يلقناطرة.

م ض ع يلشركة):

يملقارلة في نقل يبشخاص)؛

يملقارلة في نقل يلبضائ  بالسااأة)

تزيد) تر  تساري  يملعأمدة  بالحم لة 

على)15)طن)؛

يملقارلة في يلنقل بين يملدن)؛

يبشغا  يملخألفة تر يلبناء.

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرأة) لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة)

على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):

يلسادة نسرين با ض)1111)حصة.

يملدة):)99)سنة.

يلتساير):)تسند إلى يلسادة نسرين)

با ض.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 

باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)

أقم)411)6)بأاأيخ)3))سبأمبر)1)1).
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BOCH RECOVERY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد

أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 3) شاأع تن ي ، 

عماأة فل أي 11، مكأب أقم 4، 

مام زي، يلقناطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقناطرة،)تم رض  يلقان ن يبسا�سي)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

بشريك ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

 BOCH RECOVERY (: يلتسماة)

.SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

3))شاأع تن ي ،) يملقر يالجأماعي):)

(،4 أقم) مكأب  (،11 فل أي) عماأة 

مام زي،)يلقناطرة.

م ض ع يلشركة):

 Intérmediaire( de

Recouvrement(de(Créances)؛

 Conseil( Juridique( Occupant

au(Plus(une(Personne)؛

.Négociant

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (111 إلى) مقسم 

بقامة)1111)دأهم لل يحدة،)محرأة)

على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):

 1111 مأ كل) ب شعاب  يلساد 

حصة.

يملدة):)99)سنة.

عبد) يلساد  إلى  تسند  (: يلتساير)

يلعزيز أكاد،)يلجنساة مغر3اة،)يلحامل)

.F36613(للبطاقة يل طناة أقم

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 

باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)

أقم)469)6)بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
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BOULANGERIE AL BOROUJ
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أتسمالها : 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : أقم 813، تجزئة 

يإلسماعالاة، يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقناطرة،)تم رض  يلقان ن يبسا�سي)
لشركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت)

يمل يصفات يلأالاة):
 BOULANGERIE AL (: يلتسماة)

.BOROUJ SARL
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
يملقر يالجأماعي):)أقم)813،)تجزئة)

يإلسماعالاة،)يلقناطرة.
م ض ع يلشركة):
مخبزة عصرية)؛
مأجر حل يات.

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

بقامة)111)دأهم لل يحدة.
يملدة):)99)سنة.

تسند إلى يلساد أشاد) (: يلتساير)
يلبدأي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 
باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)
أقم)451)6)بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
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JARBOUA TRAV
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 59 إقامة م الي 
عبد يلعزيز، شاأع م الي عبد يلعزيز، 

أقم 4، يلقناطرة
تأسيس شركة

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقناطرة،)تم رض  يلقان ن يبسا�سي)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 
بشريك ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

 JARBOUA TRAV (: يلتسماة)

.SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

إقامة م الي) (59 (: يملقر يالجأماعي)

عبد يلعزيز،)شاأع م الي عبد يلعزيز،)
أقم)4،)يلقناطرة.

م ض ع يلشركة):

يملخألفة) يبشغا   في   يملقارلة 

تر يلبناء.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرأة) لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة)

على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):

يلساد محمد جر3 ع)1111)حصة.

يملدة):)99)سنة.

تسند إلى يلساد محمد) (: يلتساير)

جر3 ع.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 

باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)
أقم)55985)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1).
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 K L I S EXPLOITATION

 AGRICOLE BIO

TECHNOLOGIE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : تيت عي�سى 

لخزيزنة، سادي عبد يلرزيق، تافلت

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يلقان ن يبسا�سي) تم رض   بتافلت،)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

بشريك ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

يلتسماة):

 K L I S EXPLOITATION AGRICOLE 

.BIO TECHNOLOGIE SARL AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.

عي�سى  تيت   : يالجأماعي) يملقر 

لخزيزنة، سادي عبد يلرزيق، تافلت.

م ض ع يلشركة):

 Bestiaux(Elevage(de(bovins( -

Importation(et(Exportation)؛

 Gestion( D’exploitation

 Commerciales( ou( Industrielles

 ou(Agricoles(de(Service(Civil(ou

.Militaire
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرأة) لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة)

على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):

يلساد خالد زأر)1111)حصة.

يملدة):)99)سنة.

تسند إلى يلساد خالد) (: يلتساير)

زأر.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 

 1117 أقم) تحت  تافلت  بمحكمة 

بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1).
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AOULA CHASH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : بل ك E، أقم 1)1، 

يلح زية، يلقناطرة

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

بالقناطرة،)تم رض  يلقان ن يبسا�سي)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

بشريك ريحد ذيت يمل يصفات يلأالاة):

 AOULA CHASH SARL (: يالسم)

.AU

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.
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يملقر يالجأماعي):  بل ك E، أقم 1)1، 

يلح زية، يلقناطرة.

م ض ع يلشركة):

بائ  تدريت يملكأب.

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

محرأة) لل يحدة،) دأهم  (111 بقامة)

على) رم زعة  مكأتبة،) بكاملها،)

يلشركاء)كالأالي):

 1111 ع ال) تمين  تحمد  يلساد 

حصة.

يملدة):)99)سنة.

تسند إلى يلساد تحمد) (: يلتساير)

تمين ع ال.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 

باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)

أقم)45))6)بأاأيخ)8)سبأمبر)1)1).
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 MSKN POUR TRAVAUX

DIVERS
SARL AU

بمقأ�سى يلعقد يلعرفي يملحرأ في)

(،(1(1 سبأمبر) (1( يلقناطرة بأاأيخ)

يبسا�سي) يلقان ن  على  يالتفاق  تم 

لشركة ذيت يلخصائص يلأالاة):

 MSKN POUR (: يلتسماة)

.TRAVAUX DIVERS SARL

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلغرض):)يلنقل يلشخ�سي.

شاأع) (48 (: يالجأماعي)  يملركز 

إيمان،) إقامة  يلصديق،) بكر  تب  

مكأب))،)يلقناطرة.

يلرتسما ):)111.111)دأهم مقسمة)

بقامة) يجأماعاة  حصة  (1111 إلى)

111)دأهم للحصة يل يحدة.

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

يالحأااطي يلقان ني) (%5 (: يبأ3اح)

ريلباقي بعد يملديرلة.

لتساير) قان ناا  عين  (: يلتساير)

يلسادة) (: يلشركة رملدة غير محدردة)

.EL MESKINI FATIHA

يملحكمة) في  يلشركة  تسجال  تم 

يالبأديئاة يلقناطرة بأاأيخ))1)سبأمبر)

1)1))تحت أقم)319)6.
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SUPER STEEL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد

يملقر يالجأماعي : كلم 8، يلطريق 

يلثان ية 16)، يلقناطرة

يلسجل يلأجاأي أقم 43533

تحديث يلقان ن يبسا�سي للشركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

 SUPER STEEL يلغير يلعادي لشركة)

(،(1(1 فبريير) (16 بأاأيخ) (SARL AU

قرأ يلشريك يل حاد ما يلي):

تحديث يلقان ن يبسا�سي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلرقم) تحت  بالقناطرة  يالبأديئاة 

بأاأيخ فاتح ماأس) (1756 يلتسلسلي)

.(1(1
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RC EXPO
SARLAU

محرأ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 

8)سبأمبر)1)1)))تم تك ين نظام تسا�سي)

لشركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت)

شريك ريحد خصائصها كالأالي):

  .RC EXPO(:(يلتسماة

يلهدف):)تماأس يلشركة يبهديف)

يلأالاة):)

يلجديدة) يلسااأيت  يسأيريد 

ريملسأعملة)؛

يالسأيريد ريلأصدير)؛

يسأيريد معديت يإلسعاف ريلعأاد)))

يملقر يالجأماعي):)محل)B16)يلكائن)

بالر3اط حسان زيرية زنقة عبد يمل من)

ريالديأسة قيساأية يملام ن.

 111.111 (: أتس يملا  يالجأماعي)

حصة) (1111 إلى تلف) دأهم مقسم 

قامة كل ريحدة)111)دأهم.
يلتساير:)تم تعاين يلساد):)أض ين)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  شفاقي،)

كمسير) (M4191(1 أقم) يل طناة 

ريحد))للشركة رملدة غير محدردة.

رض ) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلضبط) كأابة  لدى  يلقان ني  يمللف 

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

يلسجل يلأجاأي)154951. 
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GHINAOUI AUTOS
 SARL AU

يسأثنائي) عام  جم   بمقأ�سى 

 (1(1 سبأمبر) ((7 يلر3اط) في  حرأ 

للشركة) يل حاد  يلشريك  قرأ 

)ش.م.م ذيت) (GHINAOUI AUTOS

يلشريك يل حاد ما يلي):))

طرف) من  حصة  (1111 تف يت)

يلساد محمد غناري إلى يلساد حمزة)
أفاق.)

يسأقالة يلساد محمد غناري من)

منصبه كمسير للشركة.

تعاين يلساد حمزة أفاق كمسير)

رحاد للشركة.

من) ر13) (7 (،6 يمل يد) تعديل 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

117861)بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
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RITZ AUTO
SARL AU

يسأثنائي) عام  جم   بمقأ�سى 

 (1(1 سبأمبر) ((7 يلر3اط) في  حرأ 

 RITZ قرأ يلشريك يل حاد للشركة)

AUTO)ش.م.م ذيت يلشريك يل حاد)

ما يلي):))

طرف) من  حصة  (111 تف يت)

يلساد م ل ع عبد يلرزيق إلى يلساد)
أفاق حمزة.)

يسأقالة يلساد م ل ع عبديلرزيق)

من منصبه كمسير للشركة.

تعاين يلساد أفاق حمزة كمسير)

رحاد للشركة.)

من) ر13) (7 (،6 يمل يد) تعديل 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

117861)بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
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STE OUJAOU NEGOCE
شركة تجار ناك ص

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : حي يلسعادة، 

تاغسالين، يلقباب، خنافرة

يلسجل يلأجاأي أقم 111) خنافرة

تف يت حصص يجأماعاة
تغاير جهاز يلتساير

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I

بمدينة خنافرة بأاأيخ)3)تكأ 3ر)118) 

يملعادن) يسأخريج  شركة  ف تت 

 STE d’extraction(ريبشغا  يملخألفة

minière( et( e( travaux( divers 

 45))حصة يجأماعاة،)كانت تملكها)

ت.إ.م) شركة  لفائدة  يلشركة،) في 

.Aim(minerals( مانغا

يلعام) يلجم   ملديرالت  طبقا  (- (II

خنافرة) بمدينة  يملؤأخ  يالسأثنائي 

قرأ) (،(118 تكأ 3ر) (3 بأاأيخ)

يلشريكين ما يلي):

يلحصص) تف يت  على  يملصادقة 

يالجأماعاة)45).

يلساد) يسأقالة  على  يملصادقة 

يلحامل) أيمي،) ماأي  جان  فرينك 

 BE3(6(8T أقم) يلتسجال  لشهادة 

من تساير يلشركة.

يللطاف) عبد  يلساد  يسأمريأ 

عسري،)يلحامل للبطاقة يل طناة أقم)

إقامة) (،17 في) يلساكن  (،B6313(5
(،5 يلطابق) يلعباس،) تب   زنقة  نيس،)

شقة)9،)ب أك ني،)مسيري للشركة.
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II)-)تم يإليديع يلقان ني لدى كأابة)

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بمدينة)

 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) خنافرة 

تحت أقم)347.
من تجل يلألخاص ريإلشهاأ

يملسير

202 P

يبسأاذة سعادة يلشرييبي

م ثقة

184،)شاأع غاندي،)إقامة شاكر،)يلديأ يلباضاء

يلهاتف):)18/)19 68 94 ))15

15(( 39 48 84

يلفاكس):)74 48 39 ))15

STE IMMOBILIERE FORI
SARL

1)-)بمقأ�سى محضر يلجم  يلعام)

  (1(1 ي نا ) (7 بأاأيخ)  يالسأثنائي 

 STE IMMOBILIERE FORI لشركة)

SARL)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة،)

رمقرها) دأهم،) (111.111 أتسمالها)

(،50/42 يلباضاء) بالديأ  يالجأماعي 

شاأع لحسن ريدأ،)قام يلشركاء):

سعاد) يملرح م  رفاة  بمعاينة 

ب نكات.

يلشركاء) صفة  على  باملصادقة 

ل أثة يملرح م سعاد ب نكات.

يلري�سي،) فاطمة  يلسادة  بأعاين 

يلساد كما  ب نكات ريلسادة ن أة)

ب نكات كمسيرين للشركة ملدة غير)

محدردة.

بالأ قا  يملشترك) يلشركة  بإلزيم 

يلساد) يلري�سي،) فاطمة  للسادة 

كما  ب نكات ريلسادة ن أة ب نكات.

بأعديل يلنظام يبسا�سي للشركة.

باملصادقة على يلقان ن يبسا�سي)

للشركة.

))-)تم يإليديع يلقان ني لدى كأابة)

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

1)1))تحت) ي لا ) (8 بأاأيخ) يلباضاء)

أقم))78615.
للخالصة ريلباان

يبسأاذة سعادة يلشرييبي

203 P

CRE ARTISANAT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك ريحد

تأسيس شركة
محرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (I

تم) ((1(1 سبأمبر) (7 بأاأيخ) بالر3اط 

إنشاء)شركة ذيت مسؤرلاة محدردة)

بشريك ريحد ذيت يلخاصاات يلأالاة):

.CRE ARTISANAT(:(يالسم

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.

يمل ض ع يالجأماعي):

تصمام رتص أ يملنأجات يلحرفاة)؛

مصمم خط)؛

تحضير) يلجل د،) ردباغة  تجهيز 

رصباغة يلفريء،)صن  تغريض يلسفر)

يملصن عات يلجلدية ريلسررج)؛

يملشغ الت) ر3ا   رإنأاج  تصمام 

يلادرية)؛

خدمة يإلنأاج ريلأخصاص حسب)

يلطلب)؛

تنشطة رأشة يلأدأيب ريلأعلم.

ي م) من  يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأقااد في يلسجل يلأجاأي.

 يملقر):)أقم)15)شاأع يببطا ،)أقم)4،)

تكدي ،)يلر3اط.

يلرتسما ):)111.111)دأهم مقسمة)

دأهم) (111 حصة من فئة) (1111 إلى)

للحصة يل يحدة.

يلزيري) رفاء) يلسادة  (: يلحصص)

111)حصة.

يلزيري) رفاء) يلسادة  (: يلتساير)

محدردة) ملدة  للشركة  كمسيرة 

لسنأين بشريك ريحد.

يلسجل يلأجاأي أقم):)154895.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة.

تم يإليديع يلقان ني للشركة) (- (II

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط.

204 P

STE COOD MAMA
SARL AU

تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 
تم رض  يلق ينين) ((1(1 8))سبأمبر)
يبساساة لشركة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):
يلهدف):)مطعم رمقهى.

يملحل) (،3 تما ) تجزئة  (: يملقر)
زنقة ضاية ع ي،) (،31 أقم) يلأجاأي 

يلحي أقم)183،)تكدي ،)يلر3اط.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تك ين يلشركة.
بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 
على) مقسم  دأهم  (111.111 قدأه)
دأهم) (111 بنسبة) حصة  (1111
يلصندرق) في  ردفعت  لل يحدة،)

يالجأماعي للشركة.
يبأ3اح) من  (%5 تؤخذ) (: يبأ3اح)

يلصافاة للأأسيس يالحأااطي.
يلحصص):

يلساد نضا  يلعايدي)1111)حصة)؛
يملجم ع)1111)حصة.

تديأ يلشركة من طرف) (: يلتساير)
غير) ملدة  يلعايدي  نضا   يلساد 

محدردة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم يلسجل يلأجاأي)5)1548.
205 P

ECOCERT MAROC
إك سيرت ماأرك

 شركة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت يلشريك يل يحد

مقرها يالجأماعي : 11، زنقة ب ملان، 
 ب أك ن، يلطابق يلريب ، شقة 

أقم )1، يلديأ يلباضاء
أتسمالها : 111.111 دأهم

 يلسجل يلأجاأي يلديأ يلباضاء 
أقم 193811

مأابعة يلنشاط يلأجاأي
يلشريك) قريأ  محضر  بمقأ�سى 
ماأرك) إك سير  لشركة  يل حاد 
 ECOCERT MAROC SARL AU
يلصادأ بأاأيخ)7))ي لا )1)1)،)تقرأ)

ما يلي):

تذكير بانخفاض يل ضعاة يملالاة)

يلرتسما ) أب   من  بدنى  يلصافاة 

يلحساب) نهاية  عقب  يالجأماعي 

يلسن ي لسنة)1)1).

يلشركة) تصفاة  عدم  قريأ 

رمأابعة يلنشاط.

تف يت يلسلط.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ) يلأجاأية  يملحكمة  ضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)793757.
للخالصة ريلباان

يملسير

206 P

SIRI MAROC
SARL

سيري ماأرك

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة
بمقأ�سى عقد عرفي محرأ بالديأ)

(،(1(1 ي نا ) ((8 بأاأيخ) يلباضاء)

تم رض  يلق ينين يبساساة لشركة)

بامل يصفات) يملسؤرلاة  محدردة 

يلأالاة):

يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة.

سيري) (: يالجأماعاة) يلتسماة 

.SIRI MAROC(ماأرك

با ،) شريء،) (: يالجأماعي) يلهدف 

ريسأيريد) تصدير  يالتجاأ،) تمثال،)

يمل يد يلكامارية.

يلبساتين) زنقة  (: يالجأماعي) يملقر 

)سابقا زنقة يلجنري  أرك))عماأة أقم)

11،)مكأب أقم)31،)يلطابق)4،)يلديأ)

يلباضاء.

 111.111 في) محدد  (: يلرتسما )

دأهم مقسم إلى)1111)حصة من فئة)

دأهم للحصة يل يحدة مكأتبة) (111

رمحرأة كلاا من طرف يلشركاء.

سنة تبأدئ من تاأيخ) (99 (: يملدة)

يلتسجال في يلسجل يلأجاأي إال إذي)

تم حلها تر تمديدها.
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يلشركاء):
كاماكا) تكن ل جاا  إمسا  شركة 
 EMSA TECNOLOGIA ش.م)
 915.541,73 أتسمالها) (،QUIMICA
ناك  ) ميستر  بشاأع  يلكائنة  ترأر،)
يسباناا،) برشل نة،) (،181(1,19,8°
لبرشل نة) يلأجاأي  بالسجل  مقادة 
ممثلة من قبل يلساد) (،4(7(4 أقم)

خ �سي خ أخي كريما كااأ)؛
أيبريزرنطانزي) إيطالاانا  شركة 
إي) بيريزي ن  س سياطا  تنديستريالي 
 SOCIETA’ تر3يري):)سادي إيس ب ت)
 ITALIANA RAPPRESENTANZE
 INDUSTRIALI - SOCIETA’ PER
 AZION I OPPURE S.I.R.I S.P.A
قان ن) ذيت  يالسم،) مجه لة  شركة 
ترأر،) ((61.111 أتسمالها) إيطالي،)
س) يس  الأزرن   بالك لاأا  يلكائنة 
(،(919( كاب) س)) )ب  أيفيركاأر)
مسجلة بالسجل يلأجاأي لبااس نزي)
ممثلة) (111133(1339 أقم) تحت 
يكني) سبيرز  بايرر  يلساد  قبل  من 

.(M.Piero SPERZAGNI(
يلساد خ �سي خ أخي) (: يلتساير)
 Mr( José( Jorge(GRIMA(كريما كااأ
تكأ 3ر) (14 من م يلاد) (GUALLART
1967)إسباني يلجنساة ريحمل ج يز)
سفر أقم)PAD4(4116)يلساكن بكا )

ك ميز،)أقم))1a-3(،8°)برشل نة.
يأم) (: يبأ3اح) رت زي   تخصاص 
يلر3ح) ت زي   يلشركاء) قريأ  ب يسطة 
يلصافي بعد خصم يلخسائر يلسابقة)
من) (%5 يحأااط) يسأخالص  ربعد 

يبأ3اح.
يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ من فاتح)

يناير إلى آخر ديسمبر من كل سنة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ) يلباضاء)
تحت أقم)811)79)رتسجال يلشركة)
بالسجل يلأجاأي لدى نفس يملحكمة)

تحت أقم)516111.
للخالصة ريلباان

يملسير

207 P

SPARKLE MOTION
إنشاء شركة

بمقأ�سى عقد عرفي بأاأيخ فاتح)

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 ي لا )

باملميزيت يلأالاة):

 SPARKLE (: يلشركة) يسم 

.MOTION

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤرلاة محدردة.

يإلنأاج) (: يلشركة) ملخص غرض 

يلسينمائي ريلسمعي يلبصري.

مادين تب  بكر) ((1 (: عن ين يملقر)

يلصديق،)تكدي ،)يلر3اط.

مقديأ أتس يملا ):)111.111)دأهم.

عدد يبسهم):)1111.

يلقامة يإلسماة):)111)دأهم.

(: يلنقدية) يملساهمات  مبلغ 

111.111)دأهم.

يلشركاء):

يلسادة سريا بريدة،)47)شاأع عين)

يلديأ) ((1111 ب أك ن) تارجطات،)

يلباضاء)411)سهم)؛

يلحاج) حا�سي،) محسين  يلساد 

يلديأ) ((1(61 يبلفة) (،616 فأح)

يلباضاء)611)سهم.

يلساد محسين) (: يملمثل يلقان ني)

يبلفة) (،616 فأح) يلحاج  حا�سي،)

61)1))يلديأ يلباضاء)يملسير.

يملحكمة) في  يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية بالر3اط في)16)تغسطس)1)1) 

برقم)19)8)يلسجل يلأجاأي للر3اط):)

.154133

208 P

 SYLVAN LEARNING

INSTITUTION PRIVE
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة
بمقأ�سى عقد عرفي بأاأيخ فاتح)

يلقان ن) رض   تم  ((1(1 سبأمبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة يلتي خصائصها كالأالي):

 SYLVAN شركة) (: يلتسماة)
 LEARNING INSTITUTE PRIVE

ش.م.م.
يلهدف):

تعلام يللغات)؛
تدأيس درأيت يلكمبا تر)؛

يلدعم يملدأ�سي.
يلعدير،) حي  (: يالجأماعي) يملقر 
اللة) حديقة  يلحسن،) م الي  شاأع 

تمانة،)أقم)13،)رزين.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها.
دأهم مجزت) (91.111 (: أتس يملا )
دأهم) (111 حصة من فئة) (911 إلى)
يلشكل) على  رم زعة  كلها  محرأة 

يلأالي):
يلساد هيشام يلح �سي)451)حصة؛)
يلساد تسامة ب زعافر)451)حصة)؛

يملجم ع)911)حصة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)
رتسامة) يلح �سي  هشام  يلسادين 
ب زعافر ملدة غير محددة م  جما )

يلصالحاات لتساير))يلشركة.
يبأ3اح) تحديد  بعد  (: يبأ3اح)
لأك ين) (%5 تقأط ) يلصافاة 

يالحأااطي يلقان ني.
تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)
بأاأيخ) ب زين  يالبأديئاة  باملحكمة 
 3381 تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) (13

يلسجل يلأجاأي أقم)1855.
209 P

 CENTRE AL IKHLASSE
 POUR LA CARTE

PROFESSIONNELLE PRIVE
ش.م.م.

أتسمالها : 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : س ق يسجن أقم 

16 جماعة يسجن إقلام رزين
إغالق تصفاة يلشركة

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
 (1(1 ي نا ) (11 بأاأيخ) يملنعقد 
 CENTRE AL يلشركة) شركاء) قرأ 
 IKHLASSE POUR LA CARTE
 PROFESSIONNELLE PRIVE

ش.م.م.)مايلي):

يملصادقة على تقرير يملصفي.

معاينة إنهاء)عملاة يلأصفاة.

إبريء)يملصفي رإعفائه من مهامه.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ب زين) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ فاتح ديسمبر)1)1))تحت أقم)

.(915

210 P

KHAOUDA ERRAOUI
ش.م.م.

أتسمالها : 1.111)1 دأهم

يملقر يالجأماعي : س ق يسجن أقم 

16 جماعة يسجن إقلام رزين

إغالق تصفاة يلشركة
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

 (1(1 تغسطس) (19 بأاأيخ) يملنعقد 

 KHAOUDA يلشركة) شركاء) قرأ 

ERRAOUI)ش.م.م.)مايلي):

يملصادقة على تقرير يملصفي.

معاينة إنهاء)عملاة يلأصفاة.

إبريء)يملصفي رإعفائه من مهامه.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ب زين) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  ((1(1 ي نا ) (17 بأاأيخ)

.3143

211 P

 ETABLISSEMENT ARAA DE

L’ENSEIGNEMENT PRIVE
ش.م.م.

أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : شاأع يكادير تجزئة 

بعالش جنان بناص أ أقم 1) رزين

فسخ يلشركة
تسماة مصفي

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   إن 

 14 بأاأيخ) يملنعقد  يل حاد  للشريك 

سبأمبر)1)1))قد قرأ مايلي):

فسخ يلشركة قبل يبرين يبأديء)

من هذي يلأاأيخ.

يبريهامي) فاطمة  يلسادة  تعاين 

كمصفاة للشركة.
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بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ب زين) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ)

.3386

212 P

SAADA IRRIGATION

SARL AU

على) ((1(1 سبأمبر) ((1 ي م) تم 

يلجم ) يلزري   بعد  يلثاناة  يلساعة 

 SAADA لشركة) يالسأثنائي  يلعام 

IRRIGATION)شركة ذيت يملسؤرلاة)

دأهم) (511.111 أتسمالها) يملحدردة 

رمقرها يالجأماعي بأجزئة سعادة أقم)

3)،)قلعة يلسريغنة حاث تم مايلي):

يلسااأيت) تاجر  (: نشاط) إضافة 

يلبناء في  مقار   بد    يملسأعملة 

تر يبشغا  يملخألفة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي م يلسريغنة  لقلعة   يالبأديئاة 

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((4

أقم) يلأجاأي  يلسجل  (2021/424

.4149
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STE AMAL EL ATTAOUIA

SARL

لعام) للجم   يسأثنائي  لقريأ  تبعا 

 AMAL EL ATTAOUIA SARL(لشركة

يملحدردة،) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

مقرها يالجأماعي دريأ يرالد يبريهام،)

تم) قد  يلسريغنة،) قلعة  يلعطارية،)

عبد) يلساد  من طرف  يلشركة  حل 

يملجاد يلحمامة رذلك منذ يلا م.

يلقان ني) يإليديع  تم  حاث 

باملحكمة يالبأديئاة لقلعة يلسريغنة)

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((( ي م)

.2021/420

أقم يلسجل يلأجاأي):)147.

214 P

FAIGSA MAROC

SARL AU

على) ((1(1 سبأمبر) ((1 ي م) تم 

يلجم ) يلزري   بعد  يلثاناة  يلساعة 

 FAIGSA لشركة) يالسأثنائي  يلعام 

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (MAROC

دأهم) (111.111 أتسمالها) يملحدردة 

دريأ) يإلديأي  حي  يالجأماعي  رمقرها 

يلسريغنة) قلعة  يلعطارية،) ب سأة 

حاث تم مايلي):

يلبناء) تشغا   (: نشاط) إضافة 

ريبشغا  يملخألفة ر كريء)يآللاات.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي م يلسريغنة  لقلعة   يالبأديئاة 

أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((4

.2021/425

يلسجل يلأجاأي):)3685.

215 P

GEOSN

SARL AU

تأسيس
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم) ((1(1 سبأمبر) (( بأاأيخ) بالر3اط 

رض  يلنظام يبسا�سي للشركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة للشريك يل حاد.

.GEOSN SARL AU(:(يلتسماة

عبد  شاأع   : يالجأماعي  يملقر 

 ،11 أقم  عماأة  ب عباد،  يلرحام 

يلشقة أقم 4، سال يلجديدة.

يلهدف يالجأماعي : خبير هند�سي 

ط 3 غريفي.

من  يبأديء  سنة   99  : يملدة 

يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض  

يلسجل يلأجاأي.

فاتح  من  تبأدئ   : يملالاة  يلسنة 

سنة  كل  من  ديسمبر   31 إلى  يناير 

ماعدي يلسنة يبرلى تبأدئ من تاأيخ 

يلتسجال.

يلشركة  أتسما   إن   : يملا   أتس 

دأهم   111.111 مبلغ  في  حدد  قد 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 دأهم للحصة يل يحدة.

تي ب  للساد  حصة   1111

نب ل�سي.

يملسير : يلساد تي ب نب ل�سي.
 : يلأجاأي  بالسجل  يلأقااد  أقم 

.34511

مكأب  في  يلقان ن  إيديع  تم 

يلأجاأية  يلر3اط  محكمة  تسجال 

1)1) تحت أقم  3) سبأمبر  بأاأيخ 

.37451
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 MOYANE DIS
SARL AU

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

قد) ((1(1 ي نا ) ((6 بأاأيخ) يلر3اط 

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد):

 MOYANE DIS SARL (: يلتسماة)

.AU

تقديم) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلخدمة.

في) بالأجزئة  يلغذيئاة  يمل يد  با  

يملأاجر يملأخصصة.
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.

فريد كربش ):)1111)سهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلتسجال.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

شاأع يكلمان سادي علي) (: يملقر)

تكدي ) (3 يلطابق) ((( شقة) (47 مبنى)

يلر3اط.

يملسير):)فريد كربش .
(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154(37

217 P

CHIMAJD DIS
SARL AU

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد) ((1(1 ي نا ) ((( بأاأيخ) يلر3اط 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد):
.CHIMAJD DIS SARL(:(يلتسماة
تقديم) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلخدمة.
في) بالأجزئة  يلغذيئاة  يمل يد  با  

يملأاجر يملأخصصة.
أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.
حمزة يلح ):)511)سهم.
يحمد عب د):)491)سهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلتسجال.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
شاأع يكلمان سادي علي) (: يملقر)
تكدي ) (3 يلطابق) ((( شقة) (47 مبنى)

يلر3اط.
يملسير):)حمزة يلح .

(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 
.154(39
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 CHALHAOUI DIS
SARL AU

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد) ((1(1 ي نا ) ((( بأاأيخ) يلر3اط 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 

يملحدردة بشريك رحاد):
 CHALHAOUI DIS (: يلتسماة)

.SARL AU
يلهدف يالجأماعي):

في) بالأجزئة  يلغذيئاة  يمل يد  با  
يملأاجر يملأخصصة.
تقديم يلخدمة.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.
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تن يأ يلشلح ي):)1111)سهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلتسجال.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

شاأع يكلمان سادي علي) (: يملقر)

تكدي ) (3 يلطابق) ((( شقة) (47 مبنى)

يلر3اط.

يملسير):)تن يأ يلشلح ي.

(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154(41
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 STE CHEFCHAOUNI

FONCIERE
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

7))ماي)1)1)،)تم يالتفاق على مايلي):

يسأمريأ رتمديد مدة يلشركة.

يلقان ني) يالسم  تغاير 

ف نساير) شفشارني  (: للشركة)

 CHEFCHAOUNI FONCIERE

لشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

ريحد.

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 

من شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  لشركة 

لشريك رحاد.

طبقا) يلشركة  رض   تنساق 

بأاأيخ (49.97.1 يلشريف)  للظهير 

على) ريمل يفقة  (1997 فبريير) (13

يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يملهدي) محمد  يلساد  (: تعاين)

رحاد) كمسير  شفشارني  شريف 

للشركة ملدة غير محددة.

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

ي لا ) ((8 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ 

1)1))تحت أقم)56)788.

220 P

يبسأاذ محمد أشاد يلأدالري

م ثق بالديأ يلباضاء

69/67)شاأع م الي يدأيس يبر 

يلطابق يالر  يلشقة أقم)3

RASKOUPROMO

SARL AU 

 شركة محدردة يملسؤرلاة 

بشريك رحاد

أتسما  يجأماعي 111.111 دأهم

17، ساحة شاأ  ناك   يلطابق 

يلساب  يملكأب أقم ) يلديأ يلباضاء

بالديأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يلباضاء)بأاأيخ)8))ديسمبر)111))تم)

رض  يلنظام يبسا�سي للشركة ذيت)

بالخصائص) يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأالاة):

  RASKOUPROMO (: يلتسماة)

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (SARL AU

محدردة بشريك رحاد.

يلهدف يالجأماعي):)تهدف يلشركة)

إلى يلقاام ديخل تر خاأج يملغرب ب):

يإلنعاش يلعقاأي.

يلعملاات) كل  عامة  ر3صفة 

يملالاة) يلصناعاة  ريلأجاأية  يلأقناة 

لها) يلتي  منق لة  يلغير  ير  يملنق لة 

عالقة مباشرة تر غير مباشرة بالهدف)

يالجأماعي يلهادفة إلى تط يره.

يملقر يالجأماعي):)17)ساحة شاأ )

أقم يملكأب  يلساب   يلطابق   ناك   

))يلديأ يلباضاء.

يملدة):)99)سنة يبأديء)من تسجالها)

بالسجل يلأجاأي.

يحدد) (: يالجأماعي) يلرتسما  

 111.111 مبلغ) في  يلشركة  أتسما  

حصة) (1111 إلى) مقسم  دأهم 

يجأماعاة قامة كل حصة)111)دأهم)

محرأة جماعها على يلشكل يلأالي):

 1111 (: يلرئيس) محمد  يلساد 

حصة يجأماعاة.

1111)حصة) (: مجم ع يلحصص)
يجأماعاة.

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر.

يلتساير):)تسير يلشركة ملدة عشر)
محمد) يلساد  طرف  من  سن يت 

يلرئيس.
رتلتزم يلشركة في جما  عق دها)
يلساد) ملسيريها  يملشترك  بالأ قا  

محمد يلرئيس.
تم يإليديع يلقان ني يملركز يلجه ي)
رتم) يلباضاء) بالديأ  لالستثماأ 
يلأجاأية) باملحكمة  يلشركة  تسجال 

للديأ يلباضاء)تحت أقم)3)3)3).
للخالصة ريلباان

يبسأاذ محمد أشاد يلأدالري
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STE SARA PUB
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
لشركة) ((1(1 فبريير) ((3 في) يملؤأخ 
يملسؤرلاة) ذيت  (STE SARA PUB
شاأع) (: يالجأماعي) مقرها  يملحدردة،)
يملحطة إقامة يل فاء)أقم)11)يلطابق)

يلسادس مكناس قد تقرأ):
 STE SARA يلحل يملسبق لشركة)

.PUB
مخا) يلأازي  بشير  يلساد  تعاين 

مصفي للشركة.
مقر) في  يلأصفاة  مقر  تثبات 

يلشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ماأس) ((9 بأاأيخ) بمكناس  يلأجاأية 
أقم يلسجل) (،138 تحت أقم) ((1(1

يلأجاأي)1993).
222 P

 AIR FORM
SARL AU

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة
يلغير) يلقريأيت  محضر  بمقأ�سى 
لشركة يل حاد  للشريك   عادية 
يملنعقد) (AIR FORM SARL AU
بأاأيخ)9))ديسمبر)1)1))تقرأ مايلي):

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة):

شريأدة) شاأع  (،3 يملبنى) من 

زيرية) (6 إلى) يلباضاء) يلديأ  ب أك ن،)

شاأع فا  رلد عمير رشاأع يبطلس،)

تكدي  يلر3اط.

تصريح) (: يلقان ني) يإليديع 

يلتسجال بالسجل يلأجاأي.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ)

.117811

يلتسجال) تصريح  إيديع  تم 

بالسجل يلأجاأي لدى كأابة يلضبط)

بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

 9181 تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7

من يلسجل يلترتابي.
للألخاص ريلنشر

يلتساير

223 P

CHIFA CAR

SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

مساهم ريحد

أتسمالها 811.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : عين يلشفاء، ) 

شاأع ب شعاب يلدركالي، أقم )19 

شقة 6 يلديأ يلباضاء، أقم يلسجل 

يلأجاأي 31147)

بمقأ�سى يلجم  يلعام يلغير عادي)

لا م)4)تغسطس)1)1))قرأ مايلي):

إسماعالي) يلسادة  يسأقالة 

كمديرة) منصبها  من  تمل  يإلدأي�سي 

يإلدأي�سي) إسماعال  يلساد  رتعاين 

هشام كمسير جديد.)

تعديل يلنظام يبسا�سي.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية  يملحكمة 

أقم تحت  ((1(1 سبأمبر) (16  ي م)

.N° 3(197 
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 DISTRIBUTION VETEMES

FEMMES
SARL AU

يلسجل يلأجاأي : 53)134

يلأعريف يلضريبي : 1111635

يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء، 

شاأع يملناأ زيرية زنقة يلقي�سي 

ب أك ن يلديأ يلباضاء

إلغاء فرع يلشركة
لشركة) يل حاد  يلشريك  قرأ 

 DISTRIBUTION VETEMEN

 1( ملحضر) رفقا   FEMMES SARL

ي لا )1)1)،)إلغاء)فرع يلشركة يلذي)

يلسفلي) يلطابق  يملزيأ  في  مقره  يق  
تكدي ) يلسااحاة  يملنطقة  (41 أقم)

مريكش.

لدى) يلقان ني  يإليديع  رتم 

ي م بمريكش  يلأجاأية   يملحكمة 

)))سبأمبر)1)1))تحت أقم)1)116.
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يئأماناة فديد ش.ذ.م.م.

5،)يملركز يلأجاأي يبن سينا تكدي  يلر3اط

يلهاتف):))153777597

SIMPSON IMPORT EXPORT
ش.ذ.م.م.

ذيت يلرتسما  11.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 397، ج 5 تمل 1 

حي يعق ب يملنص أ يلر3اط

لعام) يلجم   مديرلة  بعد 

(،(1(1 ي لا ) (14 لا م) يالسأثنائي 

قرأ تفكاك يملسبق للشركة ررضعها)

على يلأصفاة.
كمأم أ) يلعام  يلجم   عين 

للأصفاة يلساد أشاد ب ن�سي،)كمدير)

 SIMPSON IMPORT(في إديأة شركة

ب) يلقاطن  ش.ذ.م.م.) (EXPORT
زنقة ك يرنال عبد يلسالم يمل د) (54

يلر3اط،) يلس ي�سي  ي  م س  ( يلعلمي)

م  تمأعه بجما  يلصالحاات قصد)

إنهاء)عملاة يلأصفاة رتحقاق يمل يأد)

ريالص   يمل ج دة.

 5 397)ج) (: حدد مقر يلأصفاة في)

تمل)1)حي يعق ب يملنص أ يلر3اط.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ)

.117888
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يئأماناة فديد ش.ذ.م.م.

5،)يملركز يلأجاأي يبن سينا تكدي  يلر3اط

يلهاتف):))153777597

AUX HORIZONS
SARL D’AU

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

يمل ق ) يلشركة  نظام  بمقأ�سى 
 (1(1 سبأمبر) (6 بأاأيخ) بالر3اط 
مسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس  تم 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

بامل يصفات يلأالاة):
 AUX (: يالجأماعاة) يلتسماة 

.HORIZONS SARL D’AU
يلغرض يالجأماعي : با  رشريء في 

جما  يملجاالت.
تعما  مخألفة.

تنظام يلحفالت.
يملعامالت  جما   عام،  ربشكل 
ريلسااحاة  ريملنق لة  يلعقاأية 
ريملالاة  ريلأجاأية  ريلأجاأية 
تك ن) قد  يلتي  رغيرها  ريلصناعاة 
مرتبطة بشكل مباشر تر غير مباشر)
تر يلتي من يملحأمل) بهدف يلشركة،)
تن تعزز تط يرها كل ذلك من تجلها،)
رحتى للمشاأكة،)يالأتباط عن طريق)
يملساهمة ربشكل عام بأي شكل من)

يبشكا .
:)عماأة   يلشقة) يملقر يالجأماعي)
أقم))4)زنقة يلشارية،)ماباال يلر3اط.

دأهم) (141.111 (: يلرتسما )
 111 حصة بقامة) (1411 مقسم إلى)
دأهم لل يحدة م زعة على يلشريك)

يل حاد على يلنح  يلأالي):
 1411 (: يلخديري) إيمان  يلسادة 

حصة.
مجم ع يلحصص):)1411)حصة.

يلتساير):)يلسادة يلسعدية إيمان)
يلخديري.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 
فاتح يناير رتنأهي في)31)ديسمبر.

يملدة):)99)سنة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((9 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)117871.
227 P

AYATI COMMUNITY
SARL AU

شركة محدردة يملسؤرلاة ذيت 
يلشريك يل حاد

أتسمالها 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 46، شاأع 

يلزأقط ني يلطابق يلثالث يلشقة 
أقم 6، يلديأ يلباضاء

بم جب عقد عرفي مؤأخ بالديأ)
(،(1(1 ن فمبر) (1( بأاأيخ) يلباضاء)
للشركة) يل يحد  يلشريك  قرأ 
محدردة) شركة  تعاله،) يملذك أة 
يل يحد) يلشريك  ذيت  يملسؤرلاة 
رض  يلقان ن يبسا�سي للشركة ذيت)

يملميزيت يلأالاة):
يلتسماة):

.AYATI COMMUNITY 
يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت يلشريك يل يحد.
يلهدف يالجأماعي):)تاجر.

يالستشاأيت يإلديأية.
تر) )تاجر  ريلأصدير) يالسأيريد 

رساط)
تاأيخ) ( 99)سنة تبأدئ من) (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلأجاأي.
تم تعاين يلسادة مريم) (: يلتساير)

برمضان كمسيرة ريحدة للشركة.
في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  
 1111 إلى) م زعة  دأهم  (111.111
حصة من فئة)111)دأهم رهي م زعة)

كالأالي):
يلسادة) ملكاة  في  حصة  (1111

مريم برمضان.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)
تحت) ((1(1 ن فمبر) ((4 في) يلباضاء)
في) سجلت  يلشركة  (754866 أقم)
يلسجل يلأجاأي تحت أقم)481715.
228 P

شركة عالم البناء والتجارة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم) بالر3اط  ((1(1 ماي) (17 بأاأيخ)
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس 

يملحدردة):
يلبناء) عالم  شركة  (: يلتسماة)

ريلأجاأة.
يبشغا ) (: يالجأماعي) يلهدف 
يلعقاأي،) يلأنشاط  يلعم ماة،)
يلأصدير) يلأجاأية،) يبعما  

ريالسأيريد ركريء)يملعديت.
إقامة) يلنخال  شاأع  (،6 (: يملقر)
يلثالث) يلطابق  (16 شقة) (( سندس)

حي يلرياض يلر3اط.
أتسما  يلشركة):)311.111)دأهم)

مقسمة إلى)3111)حصة.
(: عبديملجاد) تهاأرش  (: يلشركاء)

1111)حصة.
 1111 (: يلحفاظ) عبد  تهاأرش 

حصة.
تهاأرش محمد):)1111)حصة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
رض  يلسجل يلأجاأي.

يملسير):)تهاأرش عبد يلحفاظ.
باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
ي نا ) (18 بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)5841.
229 P

STE LES FILMS DU SUD
SARL

يالسأثنائي) يملحضر  بمقأ�سى 
قرأت) ((1(1 سبأمبر) ((( في) يملؤأخ 
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  يلشركة 
 STE LES FILMS DU SUD SARL
مقرها يالجأماعي):)عماأة)5))شقة))1 

زنقة ريد فاس تكدي  يلر3اط
يلزيادة في أتسما  يلشركة بمبلغ)
من) لنقله  رذلك  دأهم  ((11.111
دأهم) (311.111 دأهم إلى) (111.111
111))حصة جديدة بقامة) بإصديأ)
كلها) تحرأ  ريحدة  لكل  دأهم  (111
رقت يالكأأاب نقدي بحاث تم إيديع)
بالحساب) دأهم  ((11.111 مبلغ)
لها) سلمت  يلتي  للشركة  يلبنكي 
شهادة إيديع يملبلغ من طرف يلبنك)
رستأصرف يلشركة في يملبلغ يملذك أ)

حين يتمام يإلجريءيت يلقان ناة):
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يلشركة) في أتسما   يلزيادة  تمت 
لفائدة):

(: أر3ريش) سيسال  يلسادة 
111.111)دأهم.

(: صااد) ترالد  ديرد  يلساد 
111.111)دأهم.

تعديل يلبند يلساب  من يلقان ن)
يبسا�سي للشركة تبعا لذلك.

بمكأب) يلقان ني  يإليدع  تم 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ)

.117798
230 P

 CANN-MED & BALDUYA
CROPS CINSULTING

ش.ذ.م.م. لشريك رحاد
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

لشريك رحاد
ذيت أتسما  111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : طنجة شاأع يملهاتما 
غاندي إقامة تأيحا أقم 57

تك ين شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
لشريك رحاد

بمقأ�سى سند عرفي مؤأخ بطنجة)
رمسجل) ((1(1 تغسطس) (6 بأاأيخ)
رتحت) ((1(1 تغسطس) (9 بأاأيخ)
 (1(111661167149 يإليديع) أقم 
ذيت) شركة  رإقامة  إنشاء) تم  فقد 
تأضمن) ريلتي  محدردة  مسؤرلاة 

يملميزيت يلأالاة):
 CANN-MED( & (: يلتسماة)
 BALDIYA CROPS CONSULTING

ش.ذ.م.م.)لشريك رحاد.
يلهدف):)إن يلشركة تهدف إلى):

ريالستشاأيت) يلخبرة  تساسا 
للقنب يملزأرع باملغرب.

يلعملاات) كل  (: عم ما) تكثر 
يملالاة) يلصناعاة،) يلأجاأية،)
ريلعقاأية تر يلغير عقاأية رخص صا)
يلسمسرة يلتي لها عالقة مباشرة تر)
غير مباشرة بأحد يبهديف يلسالفة)

يلذكر تر كل هدف مماثل تر مشابه.
شاأع) طنجة،) (: يالجأماعي) يملقر 

يملهاتما غاندي إقامة تأيحا أقم)57.

ي م) من  تنطلق  سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس.

ب) حدد  (: يالجأماعي) يملا   أتس 
 1111 إلى) مجزئ  دأهم  (111.111
 111 قامة) ذيت  يجأماعاة  حصة 

دأهم لل يحد خصصت  ):
عبد) مرزرقي  يلساد  (: يإلسم)

يلرحمان.
 1111 (: يالجأماعاة) يلحصص 

حصة يجأماعاة.
يلقامة نقدي ملا) ريلكل مقابل تديء)

مجم عه)111.111)دأهم.
من) تكثر  تر  ريحد  (: يلتساير)

يملسيرين بصالحاة ريسعة.
عين يلساد مرزرقي عبد يلرحمان)

مسير للشركة ملدة غير محدردة.
من) تنطلق  (: يالجأماعاة) يلسن 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.
يلصافاة) يلنأائج  إن  (: يلنأائج)
يلقان ناة) يالقأطاعات  بعد  للشركة 
على) ريلأنظاماة تقسم بين يلشركاء)
حسب عدد يلحصص يململ كة لكل)

ريحد منهم.
:)تم إنجازه لدى) يإليديع يلقان ني)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
1)1))تحت) 1))سبأمبر) بطنجة ي م)
ر تحت) (1(1(19 سجل تجاأي أقم)

أقم يإليديع)11)46).
مسأخلص مطابق لألصل

يلتساير

231 P

TRANS MALAAB
ش.ذ.م.م.

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
ذيت أتسما  111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : طنجة إقامة يلحمد 
أقم 3 شاأع ساجلماسا طابق 1

تك ين شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
بمقأ�سى سند عرفي مؤأخ بطنجة)
رمسجل) ((1(1 تغسطس) ((4 بأاأيخ)
رتحت) ((1(1 تغسطس) ((4 بأاأيخ)
 (1(11171(637149 يإليديع) أقم 
ذيت) شركة  رإقامة  إنشاء) تم  فقد 
تأضمن) ريلتي  محدردة  مسؤرلاة 

يملميزيت يلأالاة):

TRANS MALLAB (: يلتسماة)
ش.ذ.م.م.

يلهدف):)إن يلشركة تهدف إلى):
تساسا نقل يملسأخدمين.

رتصدير) ريسأيريد  ر3ا   شريء)
جما  يملركبات يلبرية للنقل يلدرلي تر)

يلبري تر غيره من رسائل يمل يصالت.
جما  عملاات نقل يلركاب.

يبخرى) يلبري  يلنقل  رسائل 
للمسافرين.

يلعب أ في يلجماأك.
ريلأقني) ريلل جستي  يلبري  يلنقل 

ريلبحري.
يالسأيريد ريلأصدير بشكل عام.

يل سائل بجما    يملشاأكة 
في جما  يلشركات يلتي تم إنشاؤها) (
تر يلتي سيأم إنشاؤها ريلتي قد تك ن)
مرتبطة بهدف يلشركة رالساما عن)
طريق يلشركات يلجديدة رمساهمات)

يلرعاية.
يلعملاات) كل  (: عم ما) تكثر 
يملالاة) يلصناعاة،) يلأجاأية،)
ريلعقاأية تر يلغير عقاأية رخص صا)
مباشرة عالقة  لها  يلتي   يلسمسرة 
يبهديف) بأحد  مباشرة  غير  تر  (
مماثل هدف  كل  تر  يلذكر   يلسالفة 

)تر مشابه.
إقامة) طنجة،) (: يالجأماعي) يملقر 
يلحمد أقم)3)شاأع ساجلماسا طابق)1.
ي م) من  تنطلق  سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس.
ب) حدد  (: يالجأماعي) يملا   أتس 
 1111 إلى) مجزئ  دأهم  (111.111
 111 قامة) ذيت  يجأماعاة  حصة 

دأهم لل يحد خصصت  ):
 511 (: يلحسين) تبق ي  يلساد 

حصة يجأماعاة.
حصة) (511 (: يلساد تبق ي منير)

يجأماعاة.
يلقامة نقدي ملا) ريلكل مقابل تديء)

مجم عه)111.111)دأهم.
يلتساير):)ريحد تر تكثر من يملسيرين)

بصالحاة ريسعة.
يلحسين) تبق ي  يلساد  عانا 
ريلساد تبق ي منير مسيرين للشركة)

ملدة غير محدردة.

من) تنطلق  (: يالجأماعاة) يلسن 

فاتح يناير إلى)31)ديسمبر.

يلصافاة) يلنأائج  إن  (: يلنأائج)

يلقان ناة) يالقأطاعات  بعد  للشركة 

على) ريلأنظاماة تقسم بين يلشركاء)

حسب عدد يلحصص يململ كة لكل)

ريحد منهم.

:)تم إنجازه لدى) يإليديع يلقان ني)

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 

1)1))تحت) )))سبأمبر) بطنجة ي م)

ر تحت) (1(1(63 سجل تجاأي أقم)
أقم يإليديع)68)46).

مسأخلص مطابق لألصل

يلتساير

232 P

YOGURTINA
ش.ذ.م.م.

طنجة تجزئة إيناس قطعة 115، 

طريق يلر3اط
أتسما  51.111 دأهم

يلسجل يلأجاأي أقم : 949)5

تف يت يلحصص يالجأماعاة
بأاأيخ خاص  سند   بم جب 

بأاأيخ رمسجل  ((1(1 سبأمبر) (9 

11)سبأمبر)1)1))رتحت أقم يإليديع)

يقرأ شركاء) ( ((1(111765(47149

يلشركة يملذك أة في نفس يلا م مايلي):
مام ن) يملسع دي  يلساد  ف ت 

 ((5 يالجأماعاة) حصصه  مجم ع 

يلساد) لصالح  يجأماعاة  حصة 

يلحصص يالجأماعاة) همام محمد،)

شركة) ديخل  عليها  يأ فر  كان  يلتي 

يملسماة:) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت) ش.ذ.م.م.) (YOUGURTINA
دأهم) (51.111 قدأه) أتسما  

تجزئة) بطنجة  يالجأماعي  رمقرها 

يلر3اط،) طريق  (،115 قطعة) إيناس 

يملساهم ن قرأري تن يلشركة يعأباأ)

من يلا م)9)سبأمبر)1)1)):

يلساد) شركة  من  يالنسحاب 

يملسع دي مام ن.
يلجاأي) يلا م  حتى  مسأ فى 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.
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من يلقان ن) (7 ر) (6 تعديل يمل يد)
يبسا�سي.

إن يإليديع يلقان ني تم إنجازه لدى)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
بطنجة ي م)14)سبأمبر)1)1))رتحت)

أقم يإليديع)45991).
مسأخلص مطابق لألصل

يلتساير
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 3Y AKABBAL
MANAGEMENT

ش.ذ.م.م.
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

ذيت أتسما  قدأه 51.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : طنجة 47، شاأع 
يلحسن يلثاني طابق يبأ�سي أقم 13

يلسجل يلأجاأي أقم 116169
تح يل يملقر يالجأماعي

يلأبرع بابسهم
 3Y يملسماة) يلشركة  شركاء) إن 
 AKABBAL MANAGEMENT
ش.ذ.م.م.)ذيت أتسما  قدأه)51.111 
دأهم رمقرها يالجأماعي طنجة،)47،)
يبأ�سي) طابق  يلثاني  يلحسن  شاأع 
أقم)13)قرأري بأاأيخ)6)سبأمبر)1)1) 

مايلي):
طنجة) يالجأماعي  يملقر  تح يل 
47،)شاأع يلحسن يلثاني طابق)))أقم)

.5
يلساد تقبا  مجاد يعطي يلأبرع)
يلعادية) يلضمانات  بم جب  ريحمل 
سهما) (1(5 ملكاة) ريلقان ن  لل يق  
ياسمانة) تقبا   يلسادة  لصالح 
 3Y باسم) يملعررفة  يلشركة  في 

.AKABBAL MANAGEMENT
يلساد) يلشركة  من  يالنسحاب 

تقبا  مجاد.
تحديث يبنظمة يبساساة.

إن يإليديع يلقان ني تم إنجازه لدى)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
بطنجة ي م))))سبأمبر)1)1))رتحت)

أقم يإليديع)38)46).
مسأخلص مطابق لألصل

يلتساير
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 SOCIETE AJM CONCEPT
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
شركة) تأسيس  تم  ((1(1 فبريير) (9
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت شريك)
 SOCIETE AJM CONCEPT رحاد)

SARL)على يلشكل يلأالي):
 SOCIETE AJM (: تسماة يلشركة)

.CONCEPT SARL
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
يبشغا ) (: يلشركة) غرض 
بي) يلأ أيد  تجاأة،) يملخألفة،)

مشتريات عامة تر خاصة.
خابر) تجزئة  (: يالجأماعي) يملقر 

تجزئة أقم)9))طريق رأطاس بركان.
مدة) تحديد  تم  (: يلشركة) مدة 
تق�سى) كحد  سنة  (99 في) يلشركة 
ركذي) يلسابق  يلحل  حاالت  ماعدي 
حاالت يلأمديد ريلكل رفقا للق ينين)

يلساأية يملفع  .
أتس ما  يلشركة):)تم تحديد أتس)
دأهم رتم) (111.111 ما  يلشركة في)

تقديمها نقدي.
 31111 (: تمين مسع دي) يلساد 

دأهم.
 51111 (: يلساد محمد يسأتاأان)

دأهم.
 (1111 (: ب داللي) جما   يلساد 

دأهم.
يملجم ع):)111111)دأهم.

:)يلساد مسع دي تمين،) يلشركاء)
 11 بأاأيخ) مزديد  يلجنساة،) مغربي 
لبطاقة) يلحامل  (،1991 تغسطس)
 153678 فأ) أقم  يل طناة  يلأعريف 
 37 يلقاطن بزنقة يبن يلحاجب أقم)
في) رمسير  بركان شريك  يلرياض  حي 

يلشركة.
مغربي) يسأتاأان،) محمد  يلساد 
يناير) فاتح  بأاأيخ  مزديد  يلجنساة،)
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  (،1973
يلقاطن) (V111131 أقم) يل طناة 
بمركز حد ب حس سن م الي ب عزة)

خنافرة شريك في يلشركة.
مغربي) ب داللي،) حما   يلساد 

ي نا ) (4 بأاأيخ) مزديد  يلجنساة 
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  (،1978
يلقاطن) (PL811378 أقم) يل طناة 
بأجزئة خابر بركان شريك في يلشركة.
رتلزم) يلشركة  تسير  (: يلتساير)
تمين،) مسع دي  يلساد  بإمضاء)
بأاأيخ مزديد  يلجنساة،)  مغربي 
11)تغسطس)1991،)يلحامل لبطاقة)
 153678 فأ) أقم  يل طناة  يلأعريف 
 37 يلقاطن بزنقة يبن يلحاجب أقم)
رشريك) مسير  بركان  يلرياض  حي 
يلقان ناة) باملسائل  يأعلق  ما  كل  في 

ريإلديأية ريملالاة للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
بركان بأاأيخ)7)ي لا )1)1))تحت أقم)

.2021/407
235 P

 SOCIETE TO CONSTRUCT
IMMO  EL HAMDAOUI

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
تأسيس شركة) تم  ((1(1 ي نا ) ((1
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت شريك)
 SOCIETE TO CONSTRUCT(رحاد
يلشكل) على  (IMMO HAMDAOUI

يلأالي):
 SOCIETE (: يلشركة) تسماة 
 TO CONSTRUCT IMMO

.HAMDAOUI
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
شريك) ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد.
يلعقاأ،) با   (: يلشركة) غرض 

يبشغا  يملخألفة.
تجزئة) (1 يلشقة) (: يملقر يالجأماعي)
 173 تجزئة) (3 يلشطر) صالح  بن 

بركان.
مدة) تحديد  تم  (: يلشركة) مدة 
تق�سى) كحد  سنة  (99 في) يلشركة 
ركذي) يلسابق  يلحل  حاالت  ماعدي 
حاالت يلأمديد ريلكل رفقا للق ينين)

يلساأية يملفع  .
أتس ما  يلشركة):)تم تحديد أتس)
دأهم رتم) (111.111 ما  يلشركة في)

تقديمها نقدي.

(: يلحمديري) لطافة  يلساد 
111.111)دأهم.

يملجم ع):)111.111)دأهم.
يلسادة) (: يل حادة) يلشريكة 
يلجنساة) مغر3اة  يلحمديري  لطافة 
 1964 ي لا ) فاتح  بأاأيخ  مزديدة 
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 
بظهر) يلقاطن  ((8(136 ف) أقم 
يملحلة أقم)1165)رجدة بركان مسيرة)

رشريكة في يلشركة.
رتلزم) يلشركة  تسير  (: يلتساير)
يلحمديري،) لطافة  يلسادة  بإمضاء)
يلقان ناة) باملسائل  يأعلق  ما  كل  في 

ريإلديأية ريملالاة للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
تحت) ((1(1 ي لا ) ((6 ببركان بأاأيخ)

أقم)2021/432.
236 P

 SOCIETE TRANS
MEDITERRANEN BERKANE

SARL
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
تأسيس شركة) تم  ((1(1 ي لا ) (16
ذيت) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 
 SOCIETE TRANS رحاد) شريك 
 MEDITERRANEN BERKANE

SARL
)على يلشكل يلأالي):

 SOCIETE (: يلشركة) تسماة 
 TRANS MEDITERRANEN

.BERKANE SARL
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
شريك) ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد.
يلبضائ ،) نقل  (: يلشركة) غرض 
بضائ ) نقل  ريلأصدير،) يالسأيريد 
يلشحن) يملخألفة،) يبشغا   يلغير،)

ريلألفاف.
يلامن) زنقة  ( (: يالجأماعي) يملقر 

يلرقم)9)حي يل حدة بركان.
مدة) تحديد  تم  (: يلشركة) مدة 
تق�سى) كحد  سنة  (99 في) يلشركة 
ركذي) يلسابق  يلحل  حاالت  ماعدي 
حاالت يلأمديد ريلكل رفقا للق ينين)

يلساأية يملفع  .
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أتس ما  يلشركة):)تم تحديد أتس)
دأهم رتم) (111.111 ما  يلشركة في)

تقديمها نقدي.
(: كطباش) يلحفاظ  عبد  يلساد 

111.111)دأهم.
يملجم ع):)111.111)دأهم.

عبد) يلساد  (: يل حاد) يلشريك 
يلجنساة) مغربي  كطباش،) يلحفاظ 
 1964 ديسمبر) ((9 بأاأيخ) مزديد 
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
أقم ف)167118)يلقاطن زنقة يلامن)
مسير) بركان  يل حدة  حي  (9 يلرقم)

رشريك في يلشركة.
رتلزم) يلشركة  تسير  (: يلتساير)
يلحفاظ) عبد  يلساد  بإمضاء)
باملسائل) يأعلق  ما  كل  في  كطباش،)

يلقان ناة ريإلديأية ريملالاة للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
تحت) ((1(1 ي لا ) ((1 بأاأيخ) بركان 

أقم)2021/428.
237 P

JET SKI EVENTS
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 ي نا ) ((5
ش.ذ.م.م.) (JET EVENTS لشركة)
أتسمالها)11.111)دأهم يلحل يملسبق)
للشركة ريعأبر يلساد محمد يلطريح)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
أئي�سي) كمصفي  (699681 س) أقم 
جما ) بأصفاة  يهأم  إذي  للشركة 

تص   يلشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
تحت) ((1(1 ي لا ) (15 لبركان بأاأيخ)

أقم)420/2021.
238 P

SOCIETE YAHYAOUI CARS
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
7)ماي)1)1))قرأ يلجم  يلعام لشركة)
 SOCIETE YAHYAOUI CARS SARL
تغاير  على  دأهم   11.111 أتسمالها 
فص   من يلقان ن يبسا�سي للشركة 

رذلك على يلشكل يلأالي :

يلساد  من  حصة   51 با   تم 

يلطاهري مصطفى، مغربي يلجنساة 

يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

بالرقم  يلقاطن   11111( فا  أقم 

بركان  يلذهب  ريد  حي   311 زنقة   5

مغربي  محمد  يحااري  يلساد  إلى 

يلأعريف  لبطاقة  يلحامل  يلجنساة 

يلقاطن   5(689 فا  أقم  يل طناة 

يلذهبي  يملنص أ  زنقة   43 بالرقم 

تغاير  تم  ر3ذلك  بركان  يلحسني  حي 

فص   من يلقان ن يبسا�سي للشركة 

تماشاا م  عملاة با  يلحصص على 

يلشكل يلأالي :

يلفصل يلسادس يلحصص :

 11.111 (: ( يلساد يحااري محمد)

دأهم.

يملجم ع):)11.111)دأهم.

يلفصل يلساب ):)أتس ما  يلشركة)

:)أتس ما  يلشركة محدد في)11.111 

دأهم مقسم إلى)111)حصة من)111 

دأهم م زعة على يلشكل يلأالي):

 111 (: محمد) يحااري  يلساد 

حصة.

يملجم ع):)111)حصة.

يلساد) حذف  تم  لقد  (: يلتساير)

يلطاهري مصطفى،)مغربي يلجنساة،)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

 5 بالرقم  يلقاطن   11111( فا  أقم 

زنقة 311 حي ريد يلذهب بركان من 

مهمة يلتساير

محمد  يحااري  يلساد  رتعاين 

لبطاقة  يلحامل  يلجنساة  مغربي 

 5(689 فا  أقم  يل طناة  يلأعريف 

يملنص أ  زنقة   43 بالرقم  يلقاطن 

في كل ما) يلذهبي حي يلحسني بركان،)

ريإلديأية) يلقان ناة  باملسائل  يأعلق 

ريملالاة للشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 

تحت) ((1(1 ي لا ) ((6 بأاأيخ) بركان 

أقم)2021/436.

239 P

SOCIETE 3D BATIBER
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلشريك) قرأ  ((1(1 ن فمبر) (19
 SOCIETE 3D لشركة) يل حاد 
أتسمالها   BATIBER SARL AU
فص    تغاير  على  دأهم   111.111
من يلقان ن يبسا�سي للشركة رذلك 

على يلشكل يلأالي :
يلساد  من  1111 حصة  با   تم 
يلجنساة  مغربي  مام ن،  حجي 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
أقم س 378353 يلقاطن بالرقم 48 
بني زناسن حي يبندلس بركان  زنقة 
إلى يلساد منص أي محسن، مغربي 
يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 
يلقاطن   117494 فا  أقم  يل طناة 

بدريأ تاعيش نت زكز  بركان. 
من  فص    تغاير  تم  ر3ذلك 
تماشاا  للشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
م  عملاة با  يلحصص على يلشكل 

يلأالي :
يلفصل يلسادس يلحصص :

(: محسن  منص أي  يلساد 
111.111)دأهم.

يملجم ع):)111.111)دأهم.
ما ) أتس  (: يلساب ) يلفصل 
محدد) يلشركة  ما   أتس  (: يلشركة)
 1111 دأهم مقسم إلى) (111.111 في)
على) م زعة  دأهم  (111 من) حصة 

يلشكل يلأالي):
يلساد منص أي محسين :)1111 

حصة.
يملجم ع):)1111)حصة.

تغاير يملقر يلرئي�سي للشركة):
تم تغاير) (: يملقر يلرئي�سي للشركة)
 48 يملقر يلرئي�سي للشركة من يلرقم)
بني زناسن حي يبندلس بركان) زنقة 
بالطابق) يلشقة  (: يآلتي) يلعن ين  إلى 
يلحسني) حي  يملدينة  أياض  يلثالث 

بركان.
يلشقة) (: للشركة) يلرئي�سي  يملقر 
بالطابق يلثالث أياض يملدينة)84)حي)

يلحسني بركان.

يلساد) حذف  تم  لقد  (: يلتساير)

يلجنساة  مغربي  مام ن،  حجي 

يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
بالرقم  يلقاطن   378353 س  أقم 

يبندلس  حي  زناسن  بني  زنقة   48

رتعاين  يلتساير  مهمة  من  بركان 

مغربي  محسن،  منص أي  يلساد 

يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 

يلقاطن   117494 فا  أقم  يل طناة 

في كل) بدريأ تاعيش نت زكز  بركان،)

ما يأعلق باملسائل يلقان ناة ريإلديأية)

ريملالاة للشركة مسير رشريك رحاد)

في يلشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 

بركان بأاأيخ)7)ي لا )1)1))تحت أقم)

.2021/405

240 P

STE OUM PROJECT
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

قرأ يلشريك يل حاد) ((1(1 تبريل) (9

 STE OUM PROJECT لشركة)
 111.111 أتسمالها) (  SARL AU

دأهم بإدخا  بعض يلأعديالت على)

يلقان ن يبسا�سي للشركة رذلك على)

يلشكل يلأالي):

قرأ يلشريك يل حاد إضافة مهنة)

جديدة.

يملعديت) رتركاب  ت أيد  دأيسة 

يالحأفاظ) م   (: يلأجاأة) (/ يلص تاة)

باملهن يلأالاة):

يبشغا  يملخألفة.

مكأب يلدأيسات ريببحاث.

يملعديت) رتركاب  ت أيد  دأيسة 

يلص تاة.

يلأجاأة

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 

تحت) ((1(1 ي لا ) ((6 ببركان بأاأيخ)
أقم)2021/434.

241 P
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SOCIETE N.Y. DOMESTICA
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قرأ يلشريك) ((1(1 ي نا ) ((8 بأاأيخ)
 SOCIETE N.Y. لشركة) يل حاد 
أتسمالها   DOMESTICA SARL
11.111 دأهم، على تغاير فص   من 
يلقان ن يبسا�سي للشركة رذلك على 

يلشكل يلأالي :
1 - تم با  8 حصص من يلسادة 
حسناء ب عاصم، مغر3اة يلجنساة، 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 
بدريأ  يلقاطنة   ،63913( س  أقم 

أجاف هللا ب عرك سل ين يلناض أ.
إلى يلساد محمد ب عاصم، مغربي 
يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 
يل طناة أقم س 111455، يلقاطن 

بالناض أ.
ن أ  يلساد  من  حصة   75 با  
يلجنساة،  مغربي  يش ،  يلدين 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم ))BZ81(8، يلقاطن ببلجاكا.
إلى يلساد محمد ب عاصم، مغربي 
يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 
يل طناة أقم س 111455، يلقاطن 

بالناض أ.
من  فص    تغاير  تم  ر3ذلك 
تماشاا  للشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
م  عملاة با  يلحصص على يلشكل 

يلأالي :
يلفصل يلسادس : يلحصص :

 9.(11  : ب عاصم  محمد  يلساد 
دأهم.

 811  : ب عاصم  خيرة  يلسادة 
دأهم.

يملجم ع : 11.111 دأهم.
يلفصل يلساب  : أتسما  يلشركة 
أتسما  يلشركة محدد في 11.111 
دأهم مقسم إلى 111 حصة من 111 

دأهم م زعة على يلشكل يلأالي :
 9(  : ب عاصم  محمد  يلساد 

حصة.
يلسادة خير ب عاصم : 8 حصص.

يملجم ع : 111 حصة.

قرأ  جديدة  مهنة  إضافة   -  (
مهنة  إضافة  للشركة  يلعام  يلجم  

جديدة :
شريء ر3ا  يبأي�سي : م  يالحأفاظ 

باملهن يلأالاة :
با  يلعقاأ.

يبشغا  يملخألفة.
شريء ر3ا  يبأي�سي.

يلساد  حدف  تم  لقد   : يلتساير 
يلجنساة،  مغربي  يش ،  يلدين  ن أ 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
ببلجاكا  يلقاطن   ،BZ81(8(( أقم 

من مهمة يلتساير.
ب عاصم،  محمد  يلساد  رتعاين 
لبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  مغربي 
يلأعريف يل طناة أقم س 111455، 
رشريك  كمسير  بالناض أ  يلقاطن 

بالشركة.
بإمضاء  رتلزم  يلشركة  تسير 
مغربي  ب عاصم،  محمد  يلساد 
يلأعريف  لبطاقة  يلحامل  يلجنساة 
يلقاطن  101455 س  أقم  يل طناة 
باملسائل  يأعلق  ما  في كل  بالناض أ 
للشركة  ريملالاة  ريإلديأية  يلقان ناة 

مسير رشريك في يلشركة.
يلقان ني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يالبأديئاة  يملحكمة  ضبط  بكأابة 
ببركان بأاأيخ 6) ي لا  1)1) تحت 

أقم 1)1)/435.
242 P

SOCIETE CAFE AIDI
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 ماي) (11
 SOCIETE CAFE AIDI SARL(لشركة
أتسمالها 111.111 دأهم، على تغاير 
فص   من يلقان ن يبسا�سي للشركة 

رذلك على يلشكل يلأالي :
يلساد  حدف  تم  لقد   : يلتساير 
مغربي  يلعظام،  عبد  عايدي 
يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 
يلقاطن   ،14(553 فا  أقم  يل طناة 
مهمة  من  بركان  زكز   تازغين  بدريأ 

يلتساير.
هشام،  عايدي  يلساد  رتعاين 
لبطاقة  يلحامل  يلجنساة،  مغربي 
يلأعريف يل طناة أقم فا 151136، 
بركان  زكز   تازغين  بدريأ  يلقاطن 
يلشركة.  في  رشريك  رحاد  كمسير 
يلقان ناة  باملسائل  يأعلق  ما  كل  في 
مسير  للشركة  ريملالاة  ريإلديأية 

رشريك في يلشركة.
يلقان ني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يالبأديئاة  يملحكمة  ضبط  بكأابة 
تحت   (1(1 ي لا    7 بأاأيخ  ببركان 

أقم 1)1)/414.
243 P

 SOCIETE EL OURINI
IMPORT EXPORT

SARL AU
شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 

يالسأثنائي
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
18)ي نا )1)1))قرأ يلشريك يل حاد)
 SOCIETE EL OURINI لشركة)
 IMPORT EXPORT SARL AU
على تغاير) دأهم،) (91.111 أتسمالها)
فص   من يلقان ن يبسا�سي للشركة)

رذلك على يلشكل يلأالي):
يلساد  تعاين  تم  لقد   : يلتساير 
يلجنساة،  مغربي  مفاد،  يل أيني 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
بحي  يلقاطن   ،371187 س  أقم 
بركان  يكلام   (43 يلرقم  قاسمي 

كمسير في يلشركة.
بإمضاء  رتلزم  يلشركة  تسير 
يلساد يل أيني مريد، مغربي يلجنساة، 
يل طناة  يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
بأجزئة  يلقاطن   ،41854 فا  أقم 
أقم 148 تجزئة يلرحمة بركان مسير 

رشريك.
مغربي  مفاد،  يل أيني  ريلساد 
يلجنساة، يلحامل لبطاقة يلأعريف 
يل طناة أقم س 371187، يلقاطن 

بحي قاسمي يلرقم 43) يكلام بركان.
في كل ما يأعلق باملسائل يلقان ناة 
ريإلديأية ريملالاة للشركة مسير رحاد 

رشريك في يلشركة.

يلقان ني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يالبأديئاة  يملحكمة  ضبط  بكأابة 
ببركان بأاأيخ 4) ي نا  1)1) تحت 

أقم 1)1)/378.
244 P

SOCIETE NEDLOUSSI CARS
SARL AU

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
قرأ يلشريك يل حاد) ((1(1 ي نا ) ((
 SOCIETE NEDLOUSSI لشركة)
 51.111 أتسمالها) (CARS SARL AU
دأهم،)على تغاير فص   من يلقان ن)
يبسا�سي للشركة رذلك على يلشكل)

يلأالي):
تغاير يملقر يلرئي�سي للشركة :

يملقر يلرئي�سي للشركة : تم تغايره 
حي  ت مرت  يبن  زنقة   34 يلرقم  من 
ريد يملخازن بركان إلى يلعن ين يآلتي : 
يلشقة بالطابق يلثاني يلرقم 99 زنقة 
بكاي لهبال حي يلحسني أقم يلعقاأ 

19611/41 - بركان.
يلشقة   : للشركة  يلرئي�سي  يملقر 
زنقة   99 يلرقم  يلثاني  بالطابق 
بكاي لهبال حي يلحسني أقم يلعقاأ 

19611/41 - بركان.
يلقان ني  يإليديع  تم   : يإليديع 
يالبأديئاة  يملحكمة  ضبط  بكأابة 
ببركان بأاأيخ 4) ي نا  1)1) تحت 

أقم 1)1)/379.
245 P

KARAMA FRESH
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 تبريل) (1(
 KARAMA FRESH SARL لشركة)
دأهم،) (111.111 ش.ذ.م.م أتسمالها)

على يإلقفا  يلنهائي للشركة.
يدأيس) يالحمدي  يلساد  ريعأبر 
يهأم) يذ  للشركة  أئي�سي  كمصفي 
رمنق الت) تص    جما   بأصفاة 

يلشركة رإقفالها نهائاا.



20029 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

تقر يلشركاء)يالبريء)يلأام للمصفي)
في عملاات يلأصفاة ريإلقفا  يلنهائي)

للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
 (1(1 تغسطس) (( بأاأيخ) ببركان 

تحت أقم)2021/444.
246 P

GOLDEN BRAIN STUDIOS
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

مؤأخة) عرفاة  عق د  بمقأ�سى 
تبريل) ر13) ((1(1 تبريل) (7 بأاأيخ)
لشركة) يلعام  يلجم   قرأ  ((1(1
 GOLDEN BRAIN STUDIOS
 11.111 أتسمالها) ش.ذ.م.م  (SARL
دأهم،)على يلأصفاة ريإلقفا  يلنهائي)

للشركة.
حسن) مغن ج  يلساد  ريعأبر 
يهأم) يذ  للشركة  أئي�سي  كمصفي 
رمنق الت) تص    جما   بأصفاة 

يلشركة رإقفالها نهائاا.
تقر يلشركاء)يالبريء)يلأام للمصفي)
في عملاات يلأصفاة ريالقفا  يلنهائي)

للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
تحت) ((1(1 ي نا ) (16 ببركان بأاأيخ)

أقم)2021/1308)ر2021/1309.
247 P

CONSULT.MA
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلعام) يلجم   قرأ  ((1(1 ي لا ) ((8
ش.ذ.م.م) (CONSULT.MA لشركة)
يلحل) دأهم،) ((1.111 أتسمالها)

يملسبق للشركة.
ريعأبر يلساد يلزياني فريد يلحامل)
فا) أقم  يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
يذ) للشركة  أئي�سي  كمصفي  (56584
يهأم بأصفاة جما  تص   يلشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
 (1(1 تغسطس) (4 بأاأيخ) ببركان 

تحت أقم)2021/457.
248 P

CHECHO COMPANY
SARL

شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 
يالسأثنائي

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخة بأاأيخ)
يل حاد) يلشريك  قرأ  (9/11/2021
 CHECHO COMPANY لشركة)
ش.ذ.م.م ذيت شريك رحاد أتسمالها)
111.111)دأهم،)على يإلقفا  يلنهائي)

للشركة.
ملحاري) فؤيد  يلساد  ريعأبر 
يهأم) يذ  للشركة  أئي�سي  كمصفي 
رمنق الت) تص    جما   بأصفاة 

يلشركة رإقفالها نهائاا.
يالبريء) يل حاد  يلشريك  تقر 
يلأام للمصفي في عملاات يلأصفاة)

ريالقفا  يلنهائي للشركة.
يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)
يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 
 (1(1 تغسطس) (4 بأاأيخ) ببركان 

تحت أقم)2021/455.
249 P

OLDMAN COMPANY SARL
شهر مسأخرج من يلجم  يلعام 

يالسأثنائي
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يل حاد) يلشريك  قرأ  (9/11/2021
 OLDMAN COMPANY لشركة)
ش.ذ.م.م ذيت شريك رحاد أتسمالها)
111.111)دأهم،)على يإلقفا  يلنهائي)

للشركة.
ملحاري) فؤيد  يلساد  ريعأبر 
يهأم) يذ  للشركة  أئي�سي  كمصفي 
رمنق الت) تص    جما   بأصفاة 

يلشركة رإقفالها نهائاا.
يالبريء) يل حاد  يلشريك  تقر 
يلأام للمصفي في عملاات يلأصفاة)

ريالقفا  يلنهائي للشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يالبأديئاة) يملحكمة  ضبط  بكأابة 

 (1(1 تغسطس) (4 بأاأيخ) ببركان 

تحت أقم)2021/456.

250 P

AOF CALL
ت ئ  ئف كل

شركة محدردة يملسؤرلاة بشريك 

رحاد
أتسمالها 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : باأك تط ين ش أ، 

ش أ 5، محل 11)، طريق يلرتس 

يبس د، بلدية مرتال، تط ين

يلسجل يلأجاأي أقم 8773)

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ في) (- (I

بأط ين تم تأسيس) ((1(1 فبريير) (3

بشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

رحاد ريلتي تحمل يلخصائص يلأالاة):

»ت ئ  ئف كل«)ش.م.م) (: يلتسماة)

بشريك رحاد.

يلرئيساة) يبهديف  (: يلهدف)

مركز) تنشطة  جما   هي  للشركة 
يالتصا  يلتي تأك ن من ت فير يلحل  )

إلديأة يلعالقة م  يلعمالء)يلخاأجاين،)

رالساما على يلنح  يلأالي):

رتجهزة) يلهاتف  خدمات  ت أيد 

يلتشغال عن بعد يملخصصة إلديأة)

يملكاملات) )معالجة  يلعمالء) عالقات 

بعد) ما  حالة خدمة  في  كما  يل يأدة 

يلبا  رمعالجة يملكاملات يلصادأة كما)

في حالة يلأنقاب عبر يلهاتف).

ت أيد خدمات يسأقبا  رإصديأ)

يلهاتف) يلتس يق عبر  )مثل  يملكاملات)

خدمات) تر  يلهاتف  عبر  يلبا   تر 

يلسكرتاأية عن بعد تر خدمة ما بعد)

يلبا  تر يسترديد يلدي ن رتحصالها).

تط ين) باأك  (: يالجأماعي) يملقر 

طريق) (،(11 محل) (،5 ش أ) ش أ،)

يلرتس يبس د،)بلدية مرتال،)تط ين.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيس يلشركة.

أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
رمقسمة إلى)1.111)حصة يجأماعاة)
دأهم للحصة يل يحدة،) (111 بقامة)
إجماال) رمحرأة  كلاا  مكأتبة 

رمخصصة لشريك رحاد كالأالي):
(: مالك) يلساد عبد يلحق رفاق،)

1.111)حصة.
مجم ع يلحصص):)1.111)حصة.
فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.
يالحأااطي) لأك ين  (%5 (: يبأ3اح)
للشريك) يخصص  ريلباقي  يلقان ني،)

يل حاد.
عبد) يلساد  تعاين  تم  (: يإلديأة)
مقام) لشركة،) مسير  رفاق،) يلحق 
(،7191 ت) (36 فيرجانا ) دي  زنقة 
رذلك ملدة غير) )بلجاكا)) هان يريس،)

محدردة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (II
بأط ين) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 فبريير) ((6 بأاأيخ)

.431
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة

251 P

EL MOROCCO CLUB
إ  مررك  كل ب

شركة محدردة يملسؤرلاة بشريك 
رحاد

أتسمالها 1.611.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 1، زنقة قشلة 

قصبة، تط ين
يلسجل يلأجاأي أقم 53117

زيادة أتسما  يلشركة
تح يل يلشكل يلقان ني للشركة 

إلى شركة محدردة يملسؤرلاة بشريك 
رحاد

تعديل يمل يزي للنظام يبسا�سي
تحاين يلنظام يبسا�سي

يلشريك) قريأيت  بمقأ�سى  (- (1
»إ  مررك ) يل حاد للشركة يملسماة)
(،(1(1 6))ماأس) كل ب«)يملؤأخة في)

تقرأ ش.م.م ما يلي):
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يلزيادة في أتسما  يلشركة بمبلغ)
411.111)دأهم مما سيرف  يلرتسما )
دأهم إلى مبلغ) (1.611.111 من مبلغ)

111.111.))دأهم.
جديدة) حصة  (4.111 تخصاص)
لصالح يلشريك يلجديد يلساد ترلافر)

ها ز �سي ستال.
يلأعديل يمل يزي للمادة)6)ر)7)من)

يلنظام يبسا�سي.
لأكاافه) يبسا�سي  يلنظام  تحاين 
م  يلشكل يلقان ني لشركة محدردة)

يملسؤرلاة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 تبريل) فاتح  بأاأيخ 

.(41971
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة

252 P

GAM LOCATION MAROC
كام ل كاتا ن مررك

شركة محدردة يملسؤرلاة
 بشريك رحاد

أتسمالها 111.111.) دأهم
يملقر يالجأماعي : يملنطقة يلصناعاة 
مغ غة، طريق تط ين، ممر أقم 1، 

قطعة أقم ) - طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 45493

زيادة أتسما  يلشركة
خفض أتسما  يلشركة

تعديل م يزي للنظام يبسا�سي
يلشريك) قريأيت  بمقأ�سى  (- (1
»كام  يملسماة) للشركة  يل حاد 
 16 في) يملؤأخة  مررك«) ل كاتا ن 

ماأس)1)1)،)تقرأ ش.م.م ما يلي):
يلشركة) أتسما   في  يلزيادة 
دأهم مما سيرف ) (8.448.111 بمبلغ)
يلرتسما  من مبلغ)111.111.))دأهم)

إلى مبلغ)11.448.111)دأهم.
جديدة) حصة  (8448 تخصاص)
1.111)دأهم لكل منها لصالح) بقامة)

يلشريك يل حاد.
بمبلغ) يملا   أتس  خفض 
لاصبح) دأهم  ((.(48.111
11.111).))دأهم من تجل يمأصاص)
بإلغاء) رذلك  يملتريكمة،) يلخسائر 

48).8)حصة يجأماعاة.

يلأعديل يمل يزي للمادة)6)ر)7)من)
يلنظام يبسا�سي.

تحاين يمل يد)5))ر)7))ر))3)من يلنظام)
يبسا�سي م  يلقان ن أقم)1)-19.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) ((9 بأاأيخ)

.(418(1
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة

253 P

AH MARKETING
ته مرك تين

شركة محدردة يملسؤرلاة في ط أ 
يلأصفاة

أتسمالها 51.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : إقامة يلسعادة 

ب، نا سنتر، يلزيرية شاأع محمد 
يلسادس رمالأ ن، يلطابق )، مكأب 

أقم 41، 91111 - طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 31)91

تصفاة يلشركة
بم جب محضر يلجم  يلعام) (- (1
يالسأثنائي للشركاء)يملنعقد بأاأيخ)31 
»ته  للشركة يملسماة) ((1(1 ديسمبر)
مرك تين«)شركة محدردة يملسؤرلاة،)

تقرأ ش.م.م ما يلي):
يملصادقة على تقرير يملصفي.

يلبالغ) يلسلبي  يلرصاد  تع يض 
دأهم بالحساب يلجاأي) (41.691,42

للشركاء.
لألعما ) يلنهائي  يلخأم  إعالن 
يلأصفاة رإبريء)ذمة مصفي يلشركة)
تشرف) يلذي  يلأصفاة  تساير  من 

علاه رإنهاء)يلأ كال يملقدم له.
من) يلنهائي  بالتشريط  يملطالبة 

يلسجل يلأجاأي.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) (5 بأاأيخ)

.(41164
بمثابة مقأطف ر3اان

يملصفي

254 P

PCI MED
بيسائي ماد

شركة محدردة يملسؤرلاة 
بشريك رحاد

أتسمالها 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 5)، شاأع ي سف 

بن تاشفين، مبنى يبن بط طة، 
يلطابق 3، أقم محلي 3.11ب - 

طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 111471

تصفاة مسبقة للشركة
تعاين مصفي للشركة

يلعام) يملحضر  بم جب  (- (1
6))فبريير) للشركاء)يملنعقد يملؤأخ في)
تقرأ) للشركة يملذك أة تعاله،) ((1(1

ما يلي):
ت))معرفة ك ن يلشركة قد ترقفت)
يلأصفاة) رقرأت  تنشطتها  جما  
بحلها) ريلقاام  للشركة  يملسبقة 
من تاأيخ) بطريقة ردية رذلك يبأديء)

6))فبريير)1)1).
ب))تحديد مقر يلأصفاة):)منطقة)
5)، شاأع ي سف بن تاشفين، مبنى 
3، أقم محلي  يلطابق  يبن بط طة، 

3.11ب - طنجة.
مصفي) تر3اد  هيرفي  تعاين  ت))
لشركة،)يلساكن)3،)ممر در ال ك أفي،)
57151)بالبفال))فرنسا))رذلك للمدة)

يلتي تسأغرقها يلأصفاة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) (18 بأاأيخ)

.(41515
بمثابة مقأطف ر3اان

يملصفي
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WOLKAT CIRCULAR
رلكت سركالأ

شركة محدردة يملسؤرلاة
 بشريك رحاد

أتسمالها 91.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : مركز إنريا، 183، 

شاأع يبمير رلي يلعهد، يلطابق 
يبأ�سي، مكأب أقم 13، 91111 - 

طنجة

يلسجل يلأجاأي أقم 113515

تأسيس
1)-)بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ في)

بطنجة تم تأسيس) ((1(1 فبريير) (((

بشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

رحاد ريلتي تحمل يلخصائص يلأالاة):

سركالأ«) »رلكت  (: يلتسماة)

ش.م.م بشريك رحاد.

تساسا،) يلشركة  تهدف  (: يلهدف)

باملغرب) يلغير،) لحساب  تر  لحسابها 

كما بالخاأج إلى):

تشكاله) بكافة  يلنساج  تحضير 

ر3صفة خاصة يلبلي،)خااطة يللحف،)

يلغز ،) يلصباغة،) يلنسج،) يلحش ،)

يملعالجة،)يلطباعة ريلتشطاب.

تر) يبرلاة  يمل يد  جما   يسأيريد 

إلى) تح يلها  بقصد  يملصنعة  نصفة 

تصناف جاهزة.

إنريا،  مركز   : يالجأماعي) يملقر 

183، شاأع يبمير رلي يلعهد، يلطابق 

 -  91111  ،13 أقم  يبأ�سي، مكأب 

طنجة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيس يلشركة.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

دأهم) (91.111 مبلغ) في  يلشركة 

يجأماعاة) حصة  (911 إلى) رمقسمة 

دأهم للحصة يل يحدة،) (111 بقامة)

إجماال) رمحرأة  كلاا  مكأتبة 

رمخصصة للشريك رحاد):

(: يلساد حمزة لعماأتي ب سماحة)

911)حصة.

مجم ع يلحصص):)911)حصة.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر.

يالحأااطي) لأك ين  (%5 (: يبأ3اح)

للشريك) يخصص  ريلباقي  يلقان ني،)

يل حاد.

حمزة) يلساد  تعاين  تم  (: يإلديأة)

مدير يلشركات،) لعماأتي ب سماحة،)

فيرغاأي) ك ندي  فيري  كالي  يملقام 
11)سبأة مسير) 14)ب) 14)بل ك) أقم)

للشركة رذلك ملدة غير محدردة.



20031 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 فبريير) ((4 بأاأيخ)

.(397(6
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة
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PGTEX MOROCCO
بجاأكس مررك 

شركة محدردة يملسؤرلاة 
بشريك رحاد

أتسمالها 1.111.111) درالأ تمريكي
يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، تجزئة 69، أقم 3، ب خلف 

- طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 111491

يسأقالة مسير
تعاين مسير

تأكاد على صالحاة يلتساير
ت قا  يجأماعي

يلشريك) قريأيت  بم جب  (- (1
 (1(1 7)ديسمبر) يل حاد يملؤأخة في)
للشركة يملذك أة تعاله،)تقرأ ما يلي):
يلساد) يسأقالة  رقب    معرفة 
مهامه) من  أرز  ترسأاكا   كرليس 

كمسير للشركة.
ك نالن) طان  يلساد  تعاين 
طريق) يلساكن  شركات،) مأصرف 
زينبي،) حي  لا ك�سي،) مدينة  يانهي،)
جاانغس ) مقاطعة  تشانغتش ،)
ملدة) رذلك  للشركة  مسير  يلصين،)

غير محدردة.
يلشركة مسيرة من قبل) تن  على 

مسير رحاد يلساد طان ك نالن.
تأكاد صالحاات يلأ قا  يلتي تلزم)

يلشركة.
))-)بم جب قريأ يإلديأة يملؤأخ في)
يملعررفة) للشركة  ((1(1 ديسمبر) (7
باسم)»بجاأكس مررك «،)قام مدير)
يلشركة بأعاين يلساد ي  كانك،)مدير)
تكساف ،) يلساكن طريق  يلشركات،)
مقاطعة) ييشينغ،) مدينة تشنغدرن،)
»ممثل) بصفأه) يلصين،) جاانغس ،)

مف ض«)رتحديد طباعة صالحااته.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (3
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) (18 بأاأيخ)

.(41516
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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NORDAMI
ن أ ديمي

شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها 31.111) ترأر

يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، تجزئة  أقم ت 43، ب خالف 

- طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 6735)

تعديل هدف يلشركة
تعديل يمل يزي للنظام يبسا�سي 

للق ينين
تحاين يلنظام يبسا�سي م  يلقان ن 

(1-19
تعاين مديرين مسيرين

تأكاد يإلديأة صالحاة يلتساير
يلأ قا  يالجأماعي

بم جب محضر يلجم  يلعام) (- (1
يالسأثنائي للشركاء)يملنعقد بأاأيخ)18 
»ن أ) للشركة يملسماة) (،(1(1 ماأس)
يملسؤرلاة،  محدردة  شركة  ديمي« 

تقرأ ما يلي):
تعديل هدف يلشركة.

تعديل يمل يزي يملادة)3)من يلنظام)
يبسا�سي.

تعاين مديرين للشركة ملدة تنأهي)
في يلجم  يلعام يلسن ي يلذي سابت)
في حسابات يلسنة يملالاة يلتي تنأقل)
يلسادة) (: ((1(4 ديسمبر) (31 عند)
مريم أرن ،)مسيرة يلشركات،)يملقامة)
إقامة) مدي نا،) طريق  ب 3انا،) بحي 

يلنسام،)أقم)))،)طنجة.
مدير) قباج  يلدين  صالح  يلساد 
ب 3انا) بحي  مقام  يلشركات  مسير 
طريق يملدي نة إقامة يلنسام أقم))) 

طنجة.
ملتزمة) يلشركة  تن  على  يلأأكاد 
(: من) لكل  يملنفصلة  بالأ قاعات 
يلساد أيم ن فرنانديز عمر،)يلسادة)

مريم أرن  ريلساد صالح يلدين قباج.

من) (33 ر) ((8 ر) ((6 يمل يد) تحاين 
يلنظام يبسا�سي م  يلقان ن أقم)1)-19.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 تبريل) (16 بأاأيخ)

.(4141(
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة
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ATG MAROC
ت تي جي ماأرك

شركة محدردة يملسؤرلاة
 بشريك رحاد

أتسمالها 4.111) ترأر
يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، تجزئة  أقم 3-4، يملبنى س1 

- طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 76855

زيادة أتسما  يلشركة
خفض أتسما  يلشركة

تعديل م يزي للنظام يبسا�سي 
يلشريك) قريأيت  بمقأ�سى  (- (1
جي) تي  »ت  يملسماة) للشركة  يل حاد 
ماأرك«)يملؤأخة في))1)ماأس)1)1)،)

تقرأ ش.م.م ما يلي):
يلشركة) أتسما   في  يلزيادة 
سيرف ) مما  ترأر  ((.(11.111 بمبلغ)
ترأر إلى) ((4.111 يلرتسما  من مبلغ)

مبلغ)4.111)).))ترأر.
حصة) (((1.111 تخصاص)
»ت تي جي إس) جديدة لصالح شركة)

إأ إ «.
بمبلغ) يملا   أتس  خفض 
 74.111 لاصبح) ي أر  ((.151.111
يلخسائر) يمأصاص  تجل  من  ي أر 
 (15.111 بإلغاء) رذلك  يملتريكمة،)

حصة يجأماعاة.
من) (7 ر) (6 يلأعديل يمل يزي يملادة)

يلنظام يبسا�سي.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) ((3 بأاأيخ)

.(4165(
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة
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TECOSOL SRL
تكس   يس.يأ.ي 

شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها 51.111 ترأر

يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، بقعة  أقم ب 43، يلطابق 

يبر ، يملكأب 1) - طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 118899

تغاير يسم يلشركة
تعديل م يزي للنظام يبسا�سي

بم جب محضر يلجم  يلعام) (- (1
بأاأيخ) يملنعقد  للشركاء) يالسأثنائي 
يملسماة) للشركة  ((1(1 يناير) (6
»تكس   يس.يأ.ي « شركة محدردة 

يملسؤرلاة، تقرأ ما يلي):
لاصبح) يلشركة  يسم  تغاير 
إن فاسا ن دي س  «) »ترتم ن إي 
 TRAITEMENT ET INNOVATION«

.»DES SOLS
يلنظام) من  (( يملادة) تعديل 

يبسا�سي.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 فبريير) ((6 بأاأيخ)

.(39798
بمثابة مقأطف ر3اان

يإلديأة
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 EUROSTYLE SYSTEMS
MELLOUSSA

يرأرستال سيستام مل سة
شركة مساهمة

أتسمالها 31.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : منطقة يلحرة 

طنجة ترط م تاف ساتي، بقعة أقم 
)15، جماعة ج يم ، إقلام فحص 

تنجرة
يلسجل يلأجاأي أقم 847)9

زيادة أتسما  يلشركة
تعديل م يزي للنظام يبسا�سي

بم جب محضر يلجم  يلعام) (- (1
بأاأيخ) يملنعقد  للشركاء) يالسأثنائي 
يملسماة) للشركة  ((1(1 ديسمبر) (7
»يرأرستال سيستام مل سة« شركة 

مساهمة، قرأ يملساهم ن ما يلي):
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بمبلغ) يلشركة  أتسما   زيادة 
من)) بذلك  لاصبح  ترأر  (511.111
 531.111 مبلغ) إلى  ترأر  (31.111
رإصديأ) إنشاء) طريق  عن  ترأر،)
5.111))سهم بقامة)1))ترأر للسهم.
يلنظام) من  (8 يملادة) تعديل 

يبسا�سي.
يإلديأة) مجلس  تف يض 
بالصالحاات يلالزمة لغرض تحصال)
يلجديدة،) يبسهم  في  يالشتريكات 
يملسأحقة،) يملدف عات  ريسأالم 
ريإلشاأة إلى يسأكما  يلزيادة في أتس)
يملا  نقدي،)رتعديل يمل يد ذيت يلصلة)

نتاجة لذلك.
يجأماع) محضر  ر3حسب  (- ((
ديسمبر) (9 بأاأيخ) يإلديأة  مجلس 

1)1)،)قرأ تعضاء)مجلس يإلديأة)):
يالشتريك) إقريأ  على  يمل يفقة 

ريلدف .
يالكأأاب يلكامل) بالأالي،) ل حظ،)
ترأر لكل) ((1 سهم بقامة) ((5.111 لـ)
يلزيادة) لأمثال  إصديأه  تم  منها،)
يملذك أة في أتس يملا  رإجمالي يلسديد)
عند يالكأأاب في يبسهم يملكأتب بها،)
ريإلعالن عن تحقاق زيادة أتس يملا )
بشكل نهائي،)من خال  دمج يلسلف)

ريلحسابات يلجاأية للشركاء.
مالحظة يستافاء)يلشرط يلسابق)
يملأعلق باالنتهاء)يلنهائي من زيادة أتس)
يملا  ريإلحاطة بالأعديالت يلنظاماة)
يلعام) يالجأماع  تقرها  يلتي  يلالحقة 

غير يلعادي بأاأيخ)7)ديسمبر)1)1).
لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (3
 18 يملحكمة يلأجاأية بطنجة بأاأيخ)

فبريير)1)1))تحت أقم)39466).
بمثابة مقأطف ر3اان

مجلس يإلديأة
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ALFALAND MAROC
تلفا الند مررك

شركة محدردة يملسؤرلاة بشريك 
رحاد في ط أ يلأصفاة
أتسمالها 11.111 ترأر

يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، تجزئة أقم ت 41، يملبنى ت)1، 

يلطابق يبر  - طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 58177

تصفاة يلشركة

يلشريك) قريأيت  بمقأ�سى  (- (1

الند  »تلفا  يملسماة) للشركة  يل حاد 

ديسمبر   31 في  يملؤأخة  مررك« 

1)1)، تقرأ ما يلي):

يملصادقة على تقرير يملصفي.

يلبالغ) يلسلبي  يلرصاد  تع يض 

بالحساب) دأهم  (241.232,48

يلجاأي للشريك يل حاد يلحالي.

بعما ) يلنهائي  يلخأم  إعالن 

يلأصفاة رإبريء)ذمة مصفي يلشركة)

تشرف) يلذي  يلأصفاة  تساير  من 

علاه رإنهاء)يلأ كال يملقدم له.

من) يلنهائي  بالتشريط  يملطالبة 

يلسجل يلأجاأي.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  ((1(1 تبريل) (7 بأاأيخ)

.(411(7
بمثابة مقأطف ر3اان

يملصفي
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 ELASTOMER SOLUTIONS

MAROC
إيالسأ مير س ليسا ن ماأرك

شركة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 989.911 ترأر

يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 

يلحرة، تجزئة أقم 64، بقعة أقم 

3 - طنجة

يلسجل يلأجاأي أقم 5)561

يالسأمريأ في نشاط يلشركة
1)-)بمقأ�سى محضر يلجم  يلعام)

بأاأيخ) يملنعقد  لشركاء) يالسأثنائي 

يملسماة) للشركة  (،(1(1 ي لا ) (15

ماأرك«) س ليسا ن  »إيالسأ مير 

ريالسأمريأ  يلشركة  حل  عدم  تقرأ 

في يلنشاط أغم خساأة تكثر من ثالث 

تأ3اع أتسما  يلشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((

يلضبط باملحكمة يلأجاأية بطنجة.
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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 ELECTRICAL

 COMPONENTS

INTERNATIONAL MAROC
إيلاكتريكا  ك مب نتس تنترناسا نا  

مررك

شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها 391.111 درالأ تمريكي

يملقر يالجأماعي : منطقة يلحرة 

طنجة ترط م تاف ساتي، بقعة 
أقم 116، يلشريحة 1 ت، جماعة 

ج يمعة، إقلام فحص تنجرة

يلسجل يلأجاأي أقم 61731

يسأقالة مسير
تعاين مسير

تأكاد على صالحاة يلتساير
ت قا  يجأماعي

يلجم ) محضر  بم جب  (- (1

يملنعقد) للشركاء) يالسأثنائي  يلعام 

للشركة) ((1(1 ديسمبر) (17 بأاأيخ)

ك مب نتس) »إيلاكتريكا   يملسماة)

تنترناسا نا  مررك« شركة محدردة 

يملسؤرلاة، تقرأ ما يلي):

يلساد) يسأقالة  رقب    معرفة 

مهامه) من  كريم  ج ن  درغالس 

كمسير للشركة.

تعاين رفقا للمادة)15)من يلنظام)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  يبسا�سي 

:)يلساد مايكل آالن بال�سي،) محدردة)

11)3)سانت) مسير يلشركات،)يملقام)

م  ) ت نشيب  تركالند  جامس،)

يملأحدة) )يل اليات  (((7(  -  48316

يبمريكاة).

يلشركة مسيرة من قبل) تن  على 

منفصلة) بصفة  يعمالن  مسيرين 

يلساد تلاكس درماناك درماناكيس)

ريلساد مايكل آالن بل�سي.

تأكاد صالحاات يلأ قا  يلتي تلزم)

يلشركة.

))-)تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

يناير) ((6 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)38581).
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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MAGNA SEATING TANGER
مكنا ساتانغ طنجة

شركة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 111.111.)) دأهم

يملقر يالجأماعي : منطقة يلأصدير 
يلحرة، يلأجزئة أقم F - طنجة
يلسجل يلأجاأي أقم 45663

يعفاء ممثل مف ض
بم جب محضر يلجم  يلعام) (- (1
بأاأيخ) يملنعقد  للشركاء) يالسأثنائي 
للشركة يملسماة) (،(1(1 ن فمبر) ((5
شركة) طنجة«) ساتانغ  »مكنا 
تم فسخ رإنهاء) محدردة يملسؤرلاة،)
يعأباأي من فاتح يناير)1)1))لأف يض)
يلصالحاات يملمن حة للساد فاكأ أ)
»كممثل) بالنك ) فرناندير  مان يل 
 3 بأاأيخ) بم جب محضر  مف ض«،)
بأاأيخ) مكمال بمحضر  (،(118 تبريل)
9))ماي)119))ريؤكده يملحضر بأاأيخ)

3))سبأمبر)1)1).
))-)تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)
يناير) ((6 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)38581).
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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SAGA COMMUNICATION
S.A

شركة مساهمة
نقل يملقر يالجأماعي

يلأغاير يلقان ني يلأاب  لذلك
يملنعقد) يإلديأي  يملجلس  قرأ 
ي نا ) ((4 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ 
 SAGA« يملسماة) للشركة  ((1(1
شركة   ،»COMMUNICATION
 (.111.111 أتسمالها  مساهمة 
بالديأ  يالجأماعي  مقرها  دأهم، 
يلباضاء، 15، زنقة حسن يلسكأاني، 
يلباضاء،  يلديأ  إلى  يملقر  هذي  نقل 
رتغاير  يلسالري  يدأيس  شاأع   ،81
يلقان ن  من   4 يلفصل  لذلك،  تبعا 

يبسا�سي.
بكأابة  يلقان ني  يإليديع  تم 
بالديأ  يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 ،(1(1 سبأمبر   (1 بأاأيخ  يلباضاء 

تحت أقم 793165.
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يبسأاذ دحمان يملزأياحي

م ثق بطنجة

)،)ملأقى شاأع محمد يلخامس ريلزأقط ني،)

إقامة يلج هرة يلزأقاء،)يلرقم)6،)طنجة

FLASH CONCEPT
ش.م.م

تأسيس شركة
تلقاه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
م ثق) يملزأياحي،) دحمان  يبسأاذ 
تم) (،(1(1 ماي) ((8 ي م) بطنجة 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  تأسيس 

يملحدردة بالخصائص يلأالاة):
(»FLASH CONCEPT«(:(يلتسماة

ش.م.م.
يلهدف):

تأجير شقق تقديم خدمات.
منعش عقاأي.

يلعملاات) كل  عامة  ر3صفة 
ريلأجهيزية،) يلصناعاة  يلأجاأية،)
عالقة) لها  يلتي  ريلثابأة  يملنق لة 
بهدف) مباشرة  غير  تر  مباشرة 
في) يملساهمة  شأنها  من  تر  يلشركة،)

تط ير يلشركة.
يملقر) ي جد  (: يالجأماعي) يملقر 
يالجأماعي للشركة في طنجة)65)زنقة)
يلثالث،) نصير،يلطابق  يبن  م �سى 

أقم)11.
يملدة):))99)سنة يبأديء)من تسجال)

يلشركة في يلسجل يلأجاأي.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجأماعاة) حصة  (111 على) مقسم 
كلها) لل يحدة  دأهم  (1111 بقامة)
يكأأبت تردعت نقدي في حساب بنكي)

كاآلتي):
حصة) ((11 ييريج) تحمد  يلساد 

يجأماعاة)؛
 111 يلشريف) فطمة  يلسادة 

حصة يجأماعاة)؛
حصة) (111 يلساد ي سف ييريج)

يجأماعاة)؛
 111 ييريج) يلرحام  عبد  يلساد 

حصة يجأماعاة)؛
حصة) (111 ييريج) أشاد  يلساد 

يجأماعاة)؛

حصة) (111 ييريج) حمزة  يلساد 
يجأماعاة)؛

حصة) (51 ييريج) جمالة  يلسادة 
يجأماعاة)؛

حصة) (51 ييريج) حنان  يلسادة 
يجأماعاة)؛

حصة) (51 ييريج) فريدة  يلسادة 
يجأماعاة)؛

حصة) (51 ييريج) يلسادة حسناء)
يجأماعاة)؛

حصة) (51 ييريج) لطافة  يلسادة 
يجأماعاة)؛

حصة) (51 يلسادة خديجة ييريج)
يجأماعاة)؛

يملجم ع)1111)حصة يجأماعاة.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
:)تسير يلشركة من) تساير يلشركة)
طرف مسيرين ملدة غير محددة رهما):

يلساد ي سف ييريج.
يلساد أشاد ييريج.

تقأط  يبأ3اح يلصافاة) (: يبأ3اح)
5%)لأأسيس يالحأااط يلقان ني.

باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
تغسطس) (19 ي م) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7465.
تم) (: يلأجاأي) بالسجل  يلقاد 
تحت أقم) ((1(1 تغسطس) (19 ي م)

119487)للسجل يلأحلالي.
يبسأاذ دحمان يملزأياحي

م ثق بطنجة
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يئأماناة يلبغال
عض  بجمعاة يئأماناات يلشما  يفان أ

تشغا  يملحاسبة
تاسيس يلشركات يلأ كال يلعقاأي

شاأع فاس يلطابق يالر  أقم)1)طنجة)،9

AL BARAKA
SARL AU

س.ت عدد 99773
يلحل يملبكر للشركة

بمقأ�سى محضر قريأ يلشريك) ت))
 AL« ( يملسماة) للشركة  يل حاد 
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (»BARAKA
يبلغ رحاد،) لشريك  محدردة 

ريلكائن) دأهم،) (111.111 أيسمالها) (
39)شاأع م الي) مقرها يالجأماعي ب)
بالسجل) يملسجلة  طنجة  سلامان،)
يلأجاأي بطنجة تحت يلرقم يلأحلالي)
سبأمبر) (7 بأاأيخ) يجأم   (،99773

1)1))رتقرأ:
رتعاين) للشركة  يملبكر  يلحل 
يلساد عبد يلحماد يلعالري مصفاا)
يلأصفاة) مقر  رتحديد  للشركة 
شاأع م الي) (39 بالعن ين يلكائن ب)

سلامان،)طنجة.
تم) قد  (: يلقان ني) ياليديع  ب))
ينجازه لدى كأابة يلضبط باملحكمة)
سبأمبر) (15 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46113).
مسأخرج مطابق لألصل

يلبغال محمد كما 
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يئأماناة تكناك تسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاأع رلي يلعهد،)طنجة

 SOCIETE ISTANBUL
ALUMINUM

SARL 
يلشركة إسطنب   تل منا م 

ش.ذ.م.م
أتسمالها : 51.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : طنجة، شاأع 
يإلمام مسلم أقم 51

س.ت. : 67665
ترخاص خاص للمسير

بم جب قريأيت محضر يلجم ) ت))
يملنعقد) للشركاء) يلعادي  غير  يلعام 
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بطنجة 
للشركة يملسماة)»إسطنب   تل منا م)
دأهم،) (51.111 أتسمالها) ش.ذ.م.م«)
يإلمام  بطنجة،  يالجأماعي  مقرها 

مسلم أقم 51،)تقرأ ما يلي):
يلترخاص للساد علي بايكا ) (- (1
جزء) ببا   للشركة  مسيري  بصفأه 
من يبص   يلثابأة للشركة ر3صفة)
خاصة رسائل يلنقل،)ر3الأالي تعديل)
يبسا�سي) يلنظام  من  ((3 يلفصل)
يبسا�سي) يلنظام  رتحاين  للشركة.)

للشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  ب))

 (4 يملحكمة يلأجاأية بطنجة بأاأيخ)

سبأمبر)1)1))تحت أقم)46336).
مقأطف ر3اان يلنشر

يئأماناة تكناك تسيسطانس ش.ذ.م.م
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يئأماناة تكناك تسيسطانس ش.ذ.م.م

111،)شاأع رلي يلعهد،)طنجة

SOCIETE SONOFET

SARL 

يلشركة س ن فات ش.ذ.م.م

أتسمالها : 11.111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : طنجة، يملنطقة 

يلصناعاة كزنايا، تجزئة أقم 55 

س.ت. : 16495

يلزيادة في أتسما  يلشركة
محضر) قريأيت  بم جب  ت))

للشركاء) يلعادي  غير  يلعام  يلجم  

سبأمبر) (9 بأاأيخ) بطنجة  يملنعقد 

»س ن فات) يملسماة) للشركة  ((1(1

 11.111.111 أتسمالها) ش.ذ.م.م«)

بطنجة،) يالجأماعي  مقرها  دأهم،)

يملنطقة يلصناعاة كزنايا، تجزئة أقم 

55،)تقرأ ما يلي):

1)-)يلزيادة في أتسما  يلشركة من)

11.111.111)دأهم إلى)15.111.111 

من) يالقأطاع  طريق  عن  دأهم 

بالشركة) للشركاء) يلجاأي  يلحساب 

دأهم،) (5.111.111 رذلك في مجم ع)

يلفص   مقأضاات  تعديل   ر3الأالي 

يبسا�سي) يلقان ن  من  (8 ر) (7 ر) (6  

للشركة.

تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  ب))

بأاأيخ بطنجة  يلأجاأية   يملحكمة 

 9)سبأمبر)1)1))تحت أقم)46337).
مقأطف ر3اان يلنشر

يئأماناة تكناك تسيسطانس ش.ذ.م.م
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مكأب يملحاسبة))إيهاب يستشاأة))ش.ذ.م.م
أتسما  يلشركة:)111.111)دأهم

مقرها يإلجأماعي:)شاأع يلحسن يلثاني،)عماأة)
يلبنك يملغربي للأجاأة يلخاأجاة،

مكأب أقم)9)يلناظ أ

س.ت:)5415

PLANETE GESTION
SARL

أتسما  يلشركة : 511.111 دأهم
مقرها يإلجأماعي : شاأع يلحسن 

يلثاني عماأة BMCE مكأب أقم 9، 
يلناظ أ

س.ت : 17779
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
غير يلعادي يملنعقد في)30/06/2021 
 PLANETE شركة) مساهم   قرأ 

GESTION SARL)ما يلي):
يمل يفقة على با  جما  يلحصص)
يلسادة) تمألكها  يلتي  يالجأماعاة 
يعكي يم كلث م)))511.))حصة ب111 
دأهم للحصة يل يحدة تي بمجم ع)
يلساد ش ح ) إلى  دأهم)) ((51.111

محمد.
تسا�سي) لقان ن  يلشركة  يعأماد 
جديد مطابق للشركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة بشريك رحاد.)
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
بالناظ أ بأاأيخ)24/09/2021)تحت)

أقم)3996. 
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مكأب يملحاسبة))إيهاب يستشاأة))ش.ذ.م.م))))))))))))))))))))
أتسما  يلشركة:)111.111)دأهم

مقرها يإلجأماعي:)شاأع يلحسن يلثاني،)عماأة)
يلبنك يملغربي للأجاأة يلخاأجاة،

مكأب أقم)9)يلناظ أ
س.ت:)5415

 STE DE TRAVAUX
 ROUTIERS ET

D’ENTREPRISE GENERALE
SARL A.U

»S.T.R.E.G«
أتسما  يلشركة : 111.111 دأهم

مقرها يإلجأماعي : حي فاض يعريص 
بني ينصاأ يلناظ أ

س.ت : 17645
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
 (S.T.R.E.G( SARL A.U لشركة)

بأاأيخ)27/09/2021،)قرأ ما يلي):
من) يلشركة  أتسما   أف  
دأهم)) ((66.811 دأهم إلى) (111.111
رذلك بزيادة قدأها)166.811)دأهم،)
يلحساب) من  يملقاصة  طريق  عن 
 668 يلجاأي ملساهمي يلشركة بخلق)
 111 منها) كل  قامة  ( جديدة) حصة 
في) نقدي  يلدف   طريق  عن  ر  دأيهم 
1.111)حصة) حساب يلشركة بخلق)

قامة كل منها)111)دأيهم.
من) يلشركة  أتسما   خفض 
دأهم)) (111.111 دأهم إلى) ((66.811
رذلك بحذف)1.668)حصة))قامة كل)
يلخسائر) لأصفاة  دأهم،) (111 منها)
يملتريكمة في يبأ3اح يملحأجزة للمدين)

إلى حد)166.811)دأهم.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
بالناظ أ بأاأيخ)27/09/2021)تحت)

أقم)4118.  
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BHAPI OLM
SARL AU

يملؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس) تم  ((1(1 9)ديسمبر) في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
تحمل) ريلتي  يل حاد  يلشريك  ذيت 

يلخصائص يلأالاة):
.BHAPI(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك.

بناء) مقار   (: يالجأماعي) يلهدف 
رمنعش عقاأي.

دأهم) (11.111 (: أتسما  يلشركة)
مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة يل يحدة):
 111 (: يلساد ح �سي عبد يلحق)

حصة.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

شاأع عقبة) (46 (: يملقر يالجأماعي)

يلشقة أقم)))يكدي  يلر3اط.

يملسير):)يلساد ح �سي عبد يلحق.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.148695

لدى) يلقان ني  يمللف  ييديع  تم 

يملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

54)بأاأيخ)5)يناير)1)1).
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STE VALIDE PROCTION
SARL AU

تاسيس شركة
 (9 بأاأيخ) عقد عرفي  ( بمقأ�سى)

ي نا )1)1)،)تم تاسيس شركة ذيت)

رحاد) بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يلأالاة):

 STE (: يالجأماعاة) يلتسماة 

 VALIDE PRODUCTION SARL

.AU

يالنأاج) (: يالجأماعي) يلغرض 

يالنأاج ريلأحرير) يلبصري،) يلسمعي 

ريالسأغال ) ريلأاجير  ريلأ زي  

في ذلك) بما  بأي شكل من يالشكا  

تر) يالأ�سي  تر  يلريدي   تر  يللقطات 

يلكابلي تر يلقضائي ر3ريمج يلفادي ،)

يملنأجات) جما   ر3ا   رشريء)

يلبصرية) ريلسمعاة  يلسينمائاة 

غير) تر  معررفة  رسالة  بأي  يملنأجة 

معررفة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلأجاأي.

تسير يلشركة ملدة غير) (: يلتساير)

محدردة من طرف عاد  ترجا.

حدد) (: يالجأماعي) يلريسما  

يلريسما  يالجأماعي بمبلغ)111.111 

حصة من) (1111 يلى) دأهم مقسمة 

مكأتبة) لل يحدة  دأهم  (111 فئة)

رمحرأة كلاا من طرف يلساد عاد )

ترجا.

كأابة) لدى  يلقان ني  ياليديع  تم 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 ي لا ) ((9 بأاأيخ)

.11648(
ملخص قصد يلنشر
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شركة فيليب موريس ماروك
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أيسمالها : 1.111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : شاأع سادي 
محمد بن عبد هللا يلديأيلباضاء

ماأينا برج يف أ 1 يلطابق 11316) 
يلديأيلباضاء

يلسجل يلأجاأي أقم : 13913) 
يلديأيلباضاء

يلأعريف يلضريبي أقم :197)111
يلسادة) يملسير  مهام  تجديد 
يرأيماس) يلكس ندأيكيس  ماكائال 
بنسلامان) علبة  ريلسادة  كلاماس 
تاأيخ) في  تنأهي  يلتي  1سنة  ملدة)
يملصادقة على حسابات يلسنة يملالاة)

يملنتهاة ب)31)ديسمبر)1)1).
قريأ عدم حل يلشركة ريسأمريأية)
 86 نشاطها طبقا ملقأضاات يلفصل)
بالشركة) يملأعلق  (96-5 يلقان ن) من 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
 17 بأاأيخ) بالديأيلباضاء) يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)793146.
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شركة ب.د.ب انترناسيونال
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أيسمالها : 6.311.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : شاأع عبد يمل من 
يلديأيلباضاء

يلسجل يلأجاأي أقم : 513.)35 
يلديأيلباضاء

يلأعريف يلضريبي أقم :18789781
يلأعريف يمل حد أقم):)
1116(4815111167

بمقأ�سى عقد با  حصص مالاة)
 5 بأاأيخ) يل حاد  يلشريك  رقريأيت 

ماي)1)1))يظهر ما يلي):



20035 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

ينترناسا نا «) »ب.د.ب  يلشريك)

س 3ل كس) »ب.د.ب  للشريك) يبا  

يملالاة) يلحصص  كافة  ج.م.ب.يش 

مالاة) حصة  (6(.999 رعددها)

ممل كة لدى يلشركة.

معاينة يجأماع بين يدي يلشركة)

»ب.د.ب س 3ل كس ج.م.ب.يش كافة)

لريسما ) يملمثلة  يملالاة  يلحصص 

ينترناسا نا ) »ب.د.ب  يلشركة)

يملسؤرلاة) ذيت  يلى شركة  رتح يلها 

يملحدردة ذيت شريك رحاد.

يلرحام) عبد  مهام  تاكاد 

غير) ملدة  رحاد  كمسير  مساعادي 

محددة.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

أقم) تحت  بالديأيلباضاء،) يلأجاأية 

7)1)79)بأاأيخ)6)سبأمبر)1)1).
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شركة موريس  ماروك
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أيسمالها : 1.111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : شاأع سادي 

محمد بن عبد هللا يلديأيلباضاء

ماأينا برج يف أ 1 يلطابق 11316) 

يلديأيلباضاء

يلسجل يلأجاأي أقم : 13913) 

يلديأيلباضاء

يلأعريف يلضريبي أقم :197)111

تجديد مهام يملسير يلسادة ميشا )

كلاماس) يرأيماس  يلكس ندأيكيس 

1سنة) ريلسادة عبلة بنسلامان ملدة)

على) يملصادقة  تاأيخ  في  تنأهي  يلتي 

حسابات يلسنة يملالاة يملنتهاة ب)31 

ديسمبر)1)1).

قريأ عدم حل يلشركة ريسأمريأية)

 86 نشاطها طبقا ملقأضاات يلفصل)

بالشركة) يملأعلق  (96-5 يلقان ن) من 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

 17 بأاأيخ) بالديأيلباضاء) يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)793145.
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شركة نوفو نورديسك فارما
ش.م.م.

أيسمالها : 597.111.) دأهم
مقرها يالجأماعي : )9 شاأع ينفا 

يلطابق 3 يلديأيلباضاء
سجل تجاأي أقم : 151355

أقم يلأعريف يلضريبي : 1113919
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
1)1)،)قرأ) يناير) ((5 للشركة بأاأيخ)

يلشركاء)ما يلي):
يلشركة) يديأة  طريقة  تغاير 
باستبدي ) يديأة  مجلس  رتشكال 
في) عليها  يملنص ص  يالديأة  لجنة 

يلفصل))1)من يلنظام يالسا�سي.
من) ر)1) (11 يلفصلين) تغاير 

يلنظام يالسا�سي.
6)سن يت) تعاين كمأصرفين ملدة)
ملدة تنأهي م  نهاية يلجم  يلعام يلذي)
يملالاة) يلسنة  حسابات  في  سابث 

يملنتهاة ب)31)ديسمبر)7)1)):
ب 3ك رسكي) بار   يندأيه  يلساد 
ك نكش ج) تمال  ج ناس  يلساد 

الأسن ريلساد ط ماس هاكن.
معاينة يسأقالة يلساد فريديريك)
رتعاين) كرئيس  منصبه  من  كبير 
ب 3ك رسكي) بار   يندأيه  يلساد 
كرئيس مجلس يديأة ملدة تعاد  مدة)

راليأه كمأصرف.
في) ير3ري   سالفر  يلساد  تاكاد 

مهامه كمدير عام للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
 1( بأاأيخ) بالديأيلباضاء) يلأجاأية 

ي لا )1)1)،)تحت أقم)786413.
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STE MENASOK
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تح يل يلشركة
قرأت يلجمعاة يلعامة يالسأثنائاة)

بأاأيخ)15)تبريل)1)1))لشركة):
 STE CIVILE IMMOBILIERE
شركة) (»NARJIS( »SCI( NARJIS
 11.111 أيسمالها) عقاأية،) مدناة 
يالجأماعي) مقرها  ي جد  دأهم 
بالديأيلباضاء)زنقة يلح زة حي يلكاأة)

ما يلي):

.MENASOK(تغاير يلتسماة يلى

يسأقالة يملسير ررفاة مسير آخر.

يلى) عقاأية  مدناة  شركة  تح يل 

لها) شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

نفس يلتسماة،)نفس يلريسما  نفس)

يملقر،)نفس يلغرض رنفس يملدة.

للشركة) يالسا�سي  يلقان ن  يقريأ 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.

طبقا) مسيرين  بصفة  تعاين 

يالسا�سي) يلقان ن  من  (15 للفصل)

عبد) بنشقررن  يلساد  (: للشركة)

خديجة) يلعريقي  ريلسادة  يلعزيز 

رتسجال قب لهما ملهامهما.

ذيت) شركة  يلى  يلشركة  تح يل 

خلق) درن  يملحدردة  يملسؤرلاة 

شخص معن ي جديد.
يلقان ن) من خال  فحص  يتبين 

يملسؤرلاة) ذيت  للشركة  يالسا�سي 

يملحدردة ين لها يلخصائص يلأالاة):

.MENASOK(:(يلتسماة

يلغرض):)للشركة يلغرض يلأالي):

تجهيز،) كريء،) با ،) شريء،)

مباشرة) غير  تر  مباشر  يسأغال  

يملبناة ريلعقاأيت  يمللكاات،)  لجما  

)تر غير يملبناة.

غير) تر  مباشرة  بطريقة  يالسهام 

مباشرة في جما  يلعملاات ريملقارالت)

جديدة،) شركات  خلق  طريق  عن 

يالسهام في خلقها،)ريلرف  من أيسما )

يرال سهام في هذه) شركات م ج دة،)

تسايرها،) على  ريالشريف  يلشركات 

يجأماعاة) حق ق  تر  تسهم  شريء)

ريلسلف تر غيرها.

يلقام) رمبادلة  با ،) شريء،)

لفائدة) حصص  يالسهم،) يملنق لة،)

يجأماعاة.

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 

يلعقاأية،) يملنق لة،) يلأجاأية،)

مباشرة بصفة  يملرتبطة   ريملالاة،)

)تر غير مباشرة بالغرض يملذك أ تعاله)

ير يملساهمة في تط أ تعما  يلشركة.

يلديأيلباضاء) (: يالجأماعي) يملقر 
زنقة يلح زة حي يلكاأة.

يلريسما ):)11.111)دأهم مقسمة)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (111 يلى)
محرأة) جماعها  يل يحدة  للحصة 

نقدي.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
 15 بأاأيخ) بالديأيلباضاء) يلأجاأية 
 79(697 تحت أقم) (،(1(1 سبأمبر)
رسجلت بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

.515883
للأخلاص ريالشاأة

يالديأة
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STE  PROCOMFIN

SARL AU

 COMPTABILITE,(FISCALITE,

 ASSISTANCE,(COMPTABLE,(CONSEILS,

CONSTITUTIONS DE STE ET AUDIT

STE HIBA DISTRIBUTION
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
بشريك رحاد

يلأعريف يمل حد : 
11(911959111155

يلأعريف يلجبائي : 51531511
يلسجل يلأجاأي : 18615

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
7))تغسطس)1)1)،)ريملسجل بأاأيخ)
تم) بالجديدة  ((1(1 تغسطس) ((8
يعديد قان ن يالسا�سي لشركة ذيت)
رحاد) بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

باملميزيت يلأالاة):
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد.
 STE HIBA (: يلتسماة)

.DISTRIBUTION
يلبا  ريلتس يق) (: غرض يلشركة)
ريلجملة) بالأقساط  ريلأ زي  
يملأعلقة) ريمل يد  يلغذيئاة  للمنأجات 
بالصناعة رينأاج يالغذية يلزأيعاة،)
با  رت زي  يملشرر3ات يلغازية ركذلك)

يملاء)يملعدني...
ريديأة) ينشاء) يلعامة،) يلأجاأة 
رتشغال ريقأناء)ر3ا  رتباد  رتاجير)
ريملصان ) ريل أش  يلعقاأيت  جما  

ريلشهرة.



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20036

ناابة عنها تر ناابة عن يلغير.

يملقر) ي جد  (: يالجأماعي) يملقر 

يالجأماعي للشركة في مدينة يلجديدة)

محل أقم)136)تجزئة حكامة.

سنة) (99 مدتها) (: يلشركة) مدة 

تبأدئ من تاأيخ تسجالها في يلسجل)

يلأجاأي.

محدد في مبلغ) (: أيسما  يلشركة)

 1111 يلى) مقسم  دأهم  ( (111.111

دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 

للحصة يل يحدة مقسمة على يلشكل)

يلأالي):

 111 (... ي نس) يلبشالري  يلساد 

حصة.

:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

غير) ملدة  ي نس  يلبشالري  يلساد 

محدردة.

للشركة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 

 (6946 بمدينة يلجديدة تحت أقم)

كما تم تسجالها في يلسجل يلأجاأي)

تحت أقم)18615.

280 P

STE TRANS PESCI MAROC
تصفاة شركة 

رتعاين مصفي لها
عام) جم   محضر  بمقأ�سى 

يسأثنائي مؤأخ بأاأيخ)5)تبريل)1)1) 

تقرأ ما يلي):

قرأ يلشريك ريملساهم يل حاد في)

شركة ينحال  رتصفاة يلشركة تبعا)

للأ قف يلكلي للنشاط يلأجاأي.

يللطاف) عبد  يلساد  تعاين  تم 

 ABDELLATIF ALAMI يلعلمي)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

أقم)C9(4991)كمصفي للشركة.

تم تعاين مقر يلشركة يلكائن ب)

56)زنقة يبن يلع يم حي يلسماأة يلحي)

يلديأيلباضاء) يلسب   عين  يملحمدي 

كمقر للأصفاة.
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 BOULANGERIE PATISSERIE
ABDESLAM

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
بشريك رحاد

مقرها يالجأماعي : حي يالمل أقم 
69) عين يلع دة تماأة

تعديالت في يلقان ن يالسا�سي
يل حاد) يلشريك  قريأ  بم جب 
للشركة) ((1(1 تكأ 3ر) (5 بأاأيخ)
بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 
 BOULANGERIE يملسماة) رحاد 
(،PATISSERIE ABDESLAM
أيسمالها)111.111)دأهم،)مقرها بحي)
تماأة،) يلع دة  عين  ((69 أقم) يالمل 

تقرأ ما يلي):
511)حصة يجأماعاة بقامة) با )
يلتي) يل يحدة  للحصة  دأهم  (111
كانت في ح زة يلساد حماد يلجناني):)
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

يل يحدة.
للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير 
يملحدردة) من شركة ذيت مسؤرلاة 
ذيت) شركة  يلى  رحاد  بشريك 

مسؤرلاة محدردة.
تعديل يلقان ن يالسا�سي للشركة)

حسب يلأغايريت يلسالفة.
من) ر7) (6 يلفصل) سيأغير  ربهذي 
يلقان ن يالسا�سي للشركة على يساس)

هذي يلأقسام يلجديد.
رقد تم ياليديع يلقان ني باملحكمة)
ن نبر) (11 بأاأيخ) بأماأة  يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)5)43.
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 STE BDDTECHOLOGIE
SARL AU

تاسيس شركة
 1( رفقا لعقد عرفي حرأ بأاأيخ)
1)1)،)تم تاسيس شركة ذيت) ن نبر)

يملميزيت يلأالاة):
 STE (: يلتسماة)

.BDDTECHNOLOGIE SARL AU
يلهدف))يالجأماعي):)با  مسألزمات)

يعالماات.

زنقة) (33 (: يالجأماعي) يملقر 
يلجديرية حي يل الء)يلقرية سال.

 111.111 في) حدد  (: أيسمالها)
دأهم مقسمة يلى)1111)حصة م زعة)

كالأالي):
يلساد محمد يشرف بنضاضاني)

1111)حصة.
ريديرها) يلشركة  تسير  (: يلتساير)

يلساد محمد يشرف بنضاضاني.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
ن نبر) (1( بأاأيخ) بسال  يالبأديئاة 
1)1)،)يلسجل يلأجاأي أقم)79))3.

للخالصة ريلباان
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شركة إريس انفيست وخدمات
  SIEGE :  ABAAKIL(SAID(RIHAM

N°8 BIN(JRADI(TAZA(VN
تاسيس شركة

بأاأيخ) حرأ  عرفي  لعقد  رفقا 
1فاتح ي لا )1)1))بأازة،)تم تاسيس)
ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

يملميزيت يلأالاة):
شركة إأيس ينفيست) (: يلتسماة)

رخدمات.
يلهدف))يالجأماعي):))با  يملشرر3ات)

يلغير يلكح لاة بالأقساط.
يملقر يالجأماعي):)تجزئة يلسالسلي)

أقم)4)حي يلسالم يلبحرة
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلأجاأي.
أيسمالها):)11.111)دأهم).

يلتساير):)نفاري عبد يلرحام.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
سبأمبر) ((7 بأاأيخ) بأازة  يالبأديئاة 

1)1)،)تحت أقم)2021/523.
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دي ين يالسأاذ محمد بهردة)
يمل ثق بالر3اط

STE LSARDECOPI
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
تغاير تسماة يلشركة

يلجمعاة) محضر  بم جب 
تلقاه يلذي  يالسأثنائاة  يلعم ماة 

يمل ثق) مكأب يالسأاذ عاماد تردرد،)  
قرأ) (،(1(1 ماي) ((1 بأاأيخ) بأكادير 

شركاء)يلشركة يلسالفة يلذكر):
حاث) يلشركة  تسماة  تغاير 

.IMMONOUN(تصبحت تسمى
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
تغسطس) (31 يالبأديئاة بسال بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)61)37.
للخالصة ريلباان

يالسأاذ محمد بهردة

م ثق

285 P

STE PARA GOLDEN GHALI
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر3اط) ((1(1 ي لا ) فاتح  بأاأيخ 

لشركة):
 STE PARA GOLDEN GHALI

.SARL
أيسمالها):)111.111)دأهم،)مقرها)
تكدي ) (4 أقم) يالبطا   شاأع  (15

يلر3اط،)تقرأ ما يلي):
حل مسبق للشركة.

ياسير) يلهديجي  يلساد  تعاين 
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 
للشركة رتحديد) مصفي  (A434367

مقر يلأصفاة بالعن ين تعاله.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)116511  

بأاأيخ)9))ي لا )1)1).
286 P

STE AUTO ERGUIG
SARL

مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر3اط) ((1(1 ي لا ) فاتح  بأاأيخ 

لشركة):
.STE AUTO ERGUIG  SARL

أيسمالها):)111.111)دأهم،)مقرها)
دريأ يرالد سالمة عين يعأاق تماأة،)

تقرأ ما يلي):
حل مسبق للشركة.

محمد) يلركاك  يلساد  تعاين 
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 
AD(76648)مصفي للشركة رتحديد)

مقر يلأصفاة بالعن ين تعاله.
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باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

  6(13 أقم) تحت  بأماأة  يالبأديئاة 

بأاأيخ)7))ي لا )1)1).
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STE TG TOP A
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أيسمالها : 111.111.) دأهم

مقرها يالجأماعي : عماأة 31 شقة 
أقم 8 زنقة محمد يل كالي حسان 

يلر3اط

يملؤأخ) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 

بأاأيخ)))ي لا )1)1)،)يملسجل بأاأيخ)

بالر3اط،)ريلتي تحمل) ((1(1 5)ي لا )

يلخصائص يلأالاة):

.STE TG TOP A(:(يلتسماة

تعما  يلبناء) (: يلهدف يالجأماعي)

يملأن عة.
 (.111.111 (: يلشركة) أتسما  

دأهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأاسيس يلنهائي تي من تاأيخ رض )

يلسجل يلأجاأي.

شقة) (31 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)
حسان) يل كالي  محمد  زنقة  (8 أقم)

يلر3اط.

عبد) (، ب زيد) محمد  (: يملسير)

يلرحمان يهم .
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

سبأمبر) ((8 بأاأيخ) (RCN°154953

.(1(1
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STE EH EXPO
SARL AU

بمقأ�سى عقد عرفي))محرأ بأاأيخ)

نظام) تك ين  تم  (،(1(1 ي لا ) (16

يسا�سي لشركة يملسؤرلاة يملحدردة)

يلخصائصها)) رحاد  شريك  ذيت 

يلكالأالي):

.STE  EH EXPO(:(يلتسماة

يلهدف):)تماأس يلشركة يالهديف)

يلأالاة):

يلجديدة) يلسااأيت  يسأيريد 

ريملسأعملة.

يالسأيريد ريلأصدير.

يسأيريد معديت يالسعاف ريلعأاد.
:)زنقة ب أناا أقم) يملقر يالجأماعي)

على يليساأ يلطابق) (1 يملكأب أقم) (1

يالر  حي يلرياض يلر3اط.
 11.111: يالجأماعي) أتسما  

حصة قامة) (111 مقسم يلى) دأهم،)

كل ريحدة)111)دأهم.

يلتساير):)تم تعاين يلسادة حنان)

يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  يلضريف 

كمسيرة) (BL7915( أقم) يل طناة 

رحادة للشركة رملدة غير محدردة.

كأابة) لدى  يلقان ني  رض   تم 

بالر3اط)) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت يلسجل يلأجاأي))154985.
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 STE DE GESTION ET

TRAVAUX DIVERS SGTD
يسأثنائي) عام  جم   ( بمقأ�سى)

تغسطس)) ((6 حرأ بأاأيخ في يلر3اط)

 STE DE شركة) شركاء) قرأ  ((1(1

 GESTION ET TRAVAUX DIVERS

SGTD)تقرأ ما يلي):
زيادة أيسما ) (: زيادة في أيسما )

يلشركة بمبلغ)911.111)دأهم لزيادة)
يلى) دأهم  (111.111 من) أيسما  

 11.111 بانشاء) دأهم  (1.111.111

لكل) دأهم  (111 بقامة) سهم جديد 

سهم.

رسأحمل يالسهم يلجديدة يالأقام)

رسأمنح) (،11.111 يلى) (1111 من)

حق قا من هذه يلسنة يملالاة.

من) أيسما   زيادة  تنفاذ  سيأم 

خال  يملساهمة يلنقدية.
يلقان ن) من  ر7) (6 يمل يد) تعديل 

يالسا�سي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

  6548 أقم) تحت  بأماأة  يالبأديئاة 

بأاأيخ)9))سبأمبر)1)1).
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 RAYAN 11 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

TEL(:(05.35.28.05.35

comptable_zaroili@hotmail.fr

STE FRIWATO NET
SARL

أيسمالها : 111.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : حي فاس تازة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
9)سبأمبر)1)1))قرأ يلشركاء)لشركة)
محدردة) شركة  (FRIWATO NET

يملسؤرلاة ما يلي):
حصص) تف يت  على  يملصادقة 
ياسر،) ب صفاحة  يلساد  من  كل 
ب صفاحة بدأ،)ب صفاحة مصطفى)
ريلسادة بناني فاطمة لصالح يلساد)
طريق) عن  رذلك  تحمد  ب صفاحة 

يلهبة.
تاجر) (: يلأالاة) يالنشطة  حذف 
يمأااز) رصاحب  يلكمبا تر  م يد 
يمأااز) رصاحب  يالنترنيت  خدمة 

خدمة يلهاتف.
تح يل) (: جديد) نشاط  يضافة 

يالم ي .
 51 أف  قامة تسهم يلشركة من)

دأهما يلى)111)دأهما.
يلشركة) تساير  تف يض  تجديد 
أقم) لعربي،) ب صفاحة  للساد 

.Z3391(9(يلبطاقة يل طناة أقم
كأابة) لدى  يلقان ني  ياليديع  تم 
بأازة) يالبأديئاة  للمحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (،(1(1 سبأمبر) ((9 ي م)

.5(7
يمضاء):)ب صفاحة لعربي
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 STE TECHNOVISITE
SARL AU

فأح فرع للشركة بمدينة يلر3اط
ينعقد) ((1(1 ي نا ) (18 بأاأيخ)
لشركة) يلعادي  يلغير  يلعام  يلجم  
TECHNOVISITE SARL AU،)شركة)
بشريك) محدردة،) مسؤرلاة  ذيت 
دأهما،) (1.111.111 أيسمالها) رحاد 
شاأع) (14 أقم) (: يالجأماعي) مقرها 
حاث تمت) يلر3اط،) ((1 يلجزيئر أقم)

يملصادقة على):

فأح فرع للشركة بمدبنة يلر3اط)

تجزئة)61)يملنطقة يلصناعاة يلأقدم.

محمد) يلرغادي  يلساد  تعاين 
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل  أيئد 

A3316(1)مسيري.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم))11789.
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FIDUCIAIRE LEGAFISC

غوجم 
مقرها يالجأماعي : أياض رالد مطاع 

سكأ أ ) أقم 18 تماأة 
أف  أيسما  يلشركة

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

تم أف ) (،(1(1 سبأمبر) (3 يملؤأخ في)
شركة) »غ جم«) يلشركة) أتسما  

ذيت مسؤرلاة محدردة،)بمبلغ قدأه)

 11.111 من) تي  دأهم  (691.111

دأهم عن طريق) (711.111 دأهم يلى)

ر3ذلك تم) يلحساب يلجاأي للشركاء)
يلقان ن) من  ر7) (6 يلفصلين) تعديل 

يالسا�سي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 

سبأمبر) ((3 بأاأيخ) بسال  يالبأديئاة 

1)1)،)تحت أقم)37467.
قصد يلنشر ريالعالن
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STE DYNAMIC AUTO
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي حرأ ي م)15 

تم عقد جم ) بالر3اط  ((1(1 ي لا )

 DYNAMIC لشركة) يسأثنائي  عام 

مس ؤلاة) ذيت  شركة  (،AUTO
محدردة،)رمسجلة بالسجل يلأجاأي)
رتقرأ) (47((3 أقم) تحت   بالر3اط 

ما يلي):

 11.111.111 يلحالي) يلريسما  

 11.911.111 دأهم ساخفض بمبلغ)

دأهم على يلنح  يلأالي):

يملك نة) حصة  (11.911 يلغاء)

للريسما  يلحالي بقامة)1.111)دأهم)

لل يحدة.
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يأجاع لجما  يلشركاء)مبلغ)1111 

دأهم للحصة يملغاة.

عملاات) تحقاق  تن  يلى  نشير 

من) يملقرأة  أيسما   تخفاض 

 111.111 يلى) دأهم  (11.111.111

تجل) خال   يلبدت  اليمكنها  دأهم 

ي ما رال يقبل تن يبث،) (31 يلأعرض)

في هذي يلأعرض من) عند يالقأضاء)

طرف قا�سي يملسأعجالت.

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   قرأ 

تعديل يلنظام يالسا�سي للشركة.

قد تم ياليديع يلقان ني في يملحكمة)

سبأمبر) (16 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم))11753.
بمثابة مقأطف ر3اان
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شركة الشاد العقارية
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك رحاد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 8 زنقة ريد مل ية 

شقة أقم 3 يلطابق يالر  تكدي  

يلر3اط

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

ماي) ((7 بأاأيخ) يملنعقد  يالسأثنائي 

يلعقاأية) يملدناة  لشركة  (،(1(1

ي سف قرأ يلشركاء)للشركة ما يلي):

يلتي) يجأماعاة  حصة  (511 با )

كانت بح زة يلساد دينا عبد يلحماد)

يل طناة) يلأعريف  للبطاقة  يلحامل 
يلساد) لصالح  (A354456 أقم)

للبطاقة) يلحامل  يلشاد  يبريهام 

 111 بقامة) (D11854 أقم) يل طناة 

دأهم للحصة يل يحدة.

يسأقالة يلساد دينا عبد يلحماد)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلساد) رتعاين  (،A354456 أقم)

لبطاقة) يلحامل  يلشاد  يبريهام 

 D11854 أقم) يل طناة  يلأعريف 

يملسير يل حاد للشركة.

تغاير يلشكل يلقان ني للشركة من)

شركة مدناة عقاأية يلى شركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك رحاد.

للشركة) يلأجاأي  يالسم  تغاير 
 STE CHAD يلى) (SCI YOUSSEF من)

.IMMOBILIER
يلجم ) محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ يملنعقد  يالسأثنائي   يلعام 
لشركة) (،(1(1 تغسطس) (31  
يلشاد يلعقاأية قرأيلشريك يل حاد))

للشركة ما يلي):
زنقة) (7 من) يلشركة  مقر  تح يل 
يلر3اط) تكدي   (1 يلكنزأة شقة أقم)
8)زنقة ريد مل ية) (: يلى يلعن ين يلأالي)
يكدي ) يالر   يلطابق  (3 أقم) شقة 

يلر3اط.
يالسا�سي) يلقان ن  تحديث 

للشركة.
يملحكمة) في  يلقان ني  ياليديع  تم 
سبأمبر) (13 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)154563.
للنشر ريالعالن
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 STE COMPAGNIE
 D'EXPLOITATION

 ET DE REPARTITION
 MEDICALES ET

PARAPHARMACEUTIQUES
CERMP
SARL AU

 بمقأ�سى يلعقد يلعرفي مؤأخ في
ريملسجل) بانزكان  ((1(1 ي لا ) (5  
بأاأيخ)5))تغسطس)1)1))بانزكان تم)
تاسيس شركة ك مبني يكسبل تسا ن)
رغاغتسا ن مديكا  ر3ريفغمس تاك)
محدردة) مس ؤلاة  ذيت  شركة 

بشريك رحاد.
)با  يلل يزم تر) صادلاة) (: هدفها)
ريلشبه) يلطباة  ريالدريت  يمللحقات 
يلطباة))بالأقساط با  مسأحضريت)

رمنأ جات يلأجمال بالأقساط.
يسأيريد رتصدير.

يلطابق يالر ) (: يلعن ين يلأجاأي)
حي يلعزيب ييت مل   يلقلاعة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأاسيس يلنهائي.

دأهم) (111.111 (: يلريسما )

فئة) من  حصة  (1111 يلى) مقسمة 

111)دأهم م زعة كالأالي):

(.. يلطالب) ييت  يلحسن  يلساد 

1111)حصة.

يلحسن) يلساد  عين  (: يلتساير)

للشركة) رحاد  كمسير  يلطالب  ييت 

كامل) تحمله  م   محدردة  غير  ملدة 

يلصالحاات حسب يلقان ن يالسا�سي)

جما ) في  ت قاعه  ريعأماد  للشركة 

يلعق د ريل ثائق يالديأية ريلبنكاة.

بالكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بانزكان))

1)1)،)تحت أقم) 1))سبأمبر) بأاأيخ)

.1956
للخالصة ريلباان
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 STE RIM'PILATES
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك ريحد
أتسمالها : 11.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : مكأب أقم 6 

يلطابق يلثاني عماأة 31 زنقة س س 

رأحامنة يلحي يالديأي يلر3اط

تاسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي حرأ بالر3اط)

تم رض ) (،(1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

ذيت) لشركة  يالسا�سي  يلقان ن 

تحت) رذلك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يملعطاات يلأالاة):

 RIM’PILATES SARL (: يلتسماة)

.AU

يلهدف):)هدف يلشركة ه ):

رجما ) يلريا�سي  يملدأب  نشاط 

مجا ) في  يلأكمالاة  يالنشطة 

يلرفاه ريلرياضة ريلصحة م  جما )

يالشخاص يلطباعاين تر يالعأباأيين.

ريديأة) رتنظام  نصائح  تقديم 

جما  ين يع يالحديث يلرياضاة.

يالستشاأية) يالنشطة  جما  

يملأعلق) ريلأدأيب  ريلخدمات 

بالرياضة ريالحديث.

رجما ) يلرياضاة  يملعديت  شريء)
يلأكمالاة) تر  يملساعدة  يلعناصر 

العادة باعها.
يالستشاأية) يالنشطة  جما  
يملأعلق) ريلأدأيب  ريلخدمات 

بالرياضة ريالحديث.
يملعديت) رتصدير  يسأيريد 
يلرياضاة رجما  يالصناف يملساعدة)

تر يلأكمالاة.
يلعديديت) جما   رتشغال  ينشاء)
ريل كاالت ريلفررع ريملخازن يلأجاأية.
يملشاأكة يملباشرة تر غير يملباشرة)
يلتي) يلشركات  جما   في  للشركة،)
ينشاؤها،) يلتي سيأم  ير  ينشاؤها  تم 
شركات) ينشاء) طريق  عن  رالساما 
أعاية) ير  مساهمات  تر   جديدة 
مالاة) يرأيق  شريء) ير  يشتريكات   تر 
عملاات) تر  يجأماعاة  حق ق  ير 
في) جمعاات  ير  تحالفات  ير  يندماج 

يملشاأكة.
يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يلتي لها يأتباط مباشر ير غير مباشر)
ريلتي) يعاله  يملبناة  يلغايات  باحدى 
تنماة) على  تساعد  ين  شأنها  من 

يلشركة.
ي م) من  يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأاسيس.
 6 أقم) مكأب  (: يالجأماعي) يملقر 
31)زنقة س س) يلطابق يلثاني عماأة)

رأحامنة يلحي يالديأي يلر3اط.
م زع) دأهم  (11.111 (: أيسما )
على)111)حصة قامة كل حصة)111 
دأهم حرأت كلها ريسندت للسادة)

أيم يبن رح د.
أيم) يلسادة  عانت  (: يلتساير)
غير) ملدة  للشركة  مسيري  رح د  يبن 

محدردة.
فاتح) من  (: يالجأماعاة) يلسنة 
ين ير  سنة) ديسمبر،) (31 يلى) ( يناير)
 31 ي م) تنأهي  س ف  يجأماعاة 

ديسمبر)1)1).
لأك ين يالحأااطي) ( (%(5 (: يالأ3اح)

يلقان ني ريلباقي ي زع على يلشركاء.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يلأجاأية بالر3اط،)
1)1)،)تحت أقم) 8))سبأمبر) بأاأيخ)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  (،117831

.1549(1
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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LA CAVE DE MDIQ
SARL AU

أتس مالها : 11.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : عماأة 31 شقة 

8 زنقة م الي يحمد ل كالي حسان، 
يلر3اط

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك ريحد

بمقأ�سى عقد عرفي حرأ بالر3اط)
تم رض ) (،(1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)
ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
تحت) رذلك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

يملعطاات يلأالاة):
 LA CAVE DE MDIQ (: يلتسماة)

.SARL AU
يلهدف):)هدف يلشركة ه ):

يلكح لاة بجما ) با  يملشرر3ات 
ريلبيرة) يلنباذ  بالأقساط  تن يعها 
ريملشرر3ات) يلكح لاة  ريملشرر3ات 
يلكح لاة) ريملشرر3ات  يلررحاة 

يملنخفضة.
يلجبن) (: غذيئي) منأ ج  تي  با  
ريملعلبات) يلباأدة  ريللح م 
ريملشرر3ات من تي مصدأ يبطعمة)

يملعلبة ريملنأجات يملحلاة.
 PLV رتعما ) يلندريت  تنظام 
في) يساهم  شير  تي  عامة  ر3صفة 

تط ير تنشطة يلشركة.
يلعديديت) جما   رتشغال  إنشاء)
ريل كاالت ريلفررع ريملخازن يلأجاأية.
غير) تر  يملباشرة  يملشاأكة 
يملباشرة للشركة في جما  يلشركات)
إنشاؤها تم  يلتي  يلشركات   تر 
رالساما) ينشاؤها  سيأم  يلتي  تر  (
جديدة) شركات  إنشاء) طريق  عن 
يشتريكات تر  أعاية  تر   تر مساهمات 
حق ق) تر  مالاة  ترأيق  شريء) تر  (
يندماج عملاات  تر   يجأماعاة 
)تر تحالفات تر جمعاات في مشاأكة.

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يلتي لها يأتباط مباشر تر غير مباشر)
ريلتي) تعاله  يملبناة  يلغايات  بإحدى 
تنماة) على  تساعد  تن  شأنها  من 

يلشركة.

ي م) من  يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس.

شقة) (31 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)
زنقة م الي يحمد ل كالي حسان) (8

يلر3اط.
دأهم م زع) (11.111 (: أتس يملا )
على)111)حصة قامة كل حصة)111 
للساد) ريسندت  كلها  حرأت  دأهم 

مام ن يلسائح.
مام ن) يلساد  عين  (: يلتساير)
غير) ملدة  للشركة  مسير  يلسائح 

محدردة.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر من تر  سنة يجأماعاة)

س ف تنأهي ي م)31)ديسمبر)1)1).
يالحأااطي) لأك ين  (%5 (: يبأ3اح)

يلقان ني ريلباقي ي زع على يلشركاء.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) (،(1(1 8))سبأمبر) بأاأيخ)

.1178(9
أقم يلسجل التجاري 154919.

بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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 STE MEDDAH TRADE
COM0PANY MTC

SARL AU
أتسمالها : 111.111 دأهم

 158 عماأة) (: يالجأماعي) مقرها 
يلن أ)))يلشقة))1)مرس يلخير،)تماأة

يغالق ريلأصفاة
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
 (1(1 تغسطس) (( ي م) يملنعقد 
 MEDDAH TRADE لشركة)
قرأ) (COMPANY MTC SARL AU

يلشريك يل حاد ما يلي):
على) ريملصادقة  يلأصفاة  قفل 
إغالق) على  ريإلعالن  يملصفي  تقرير 

عملاة يلأصفاة.
رلاد) يملديح  يلساد  ذمة  يبريء)

كمصفي للشركة من جما  مهامه.
تم يإليديع يلقان ني لدى يملحكمة)
سبأمبر) (13 بأاأيخ) بأماأة  يالبأديية 

1)1)،)تحت أقم)6438.
للخالصة ريلباان
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STE CHAITY RABAT TOUR
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 879.000 DHS
 SIEGE SOCIAL LOCAL

 COMMERCIAL : AMAL 5
N°1656 MASSIRA(CYM(RABAT

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
قرأ) (،(1(1 تغسطس) (31 بأاأيخ)
 CHAITY RABAT شركة) شركاء)
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (،TOUR
يل حاد) يلشريك  ذيت  يملحدردة 

ما يلي):
جما ) تف يت  على  يملصادقة 

يلحصص يالجأماعاة كما يلي):
8791)حصة يجأماعاة في ملكاة)
لفائدة) يلشاطي  عزيلدين  يلساد 

يلساد قرما  يبريهام.
يسأقالة يلساد محسن مسأقام)
رتعاين) للشركة  كمسير  مهامه  من 
يلساد سفاان زكيري كمسير للشركة.
من) ر)1) (7 (،6 يلفص  ) تعديل 

يلقان ن يبسا�سي,
يملصادقة على يلصاغة يلجديدة)

للقان ن يبسا�سي للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((1 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1)،)تحت أقم)9113.
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FIDUCIAIRE BOUYAOUB

 INSTITUT SPECIALISE
 DE FORMATION

 PROFESSIONNELLE ET DES
COMPETENCES PRIVE

SARL AU
SIGLE : ISFPC

أيس يملا  : 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 14)1 يلطابق يبر  

يل فاء يلساكناة يلقناطرة
تأسيس رشكة

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،(1(1 ي لا ) (6 بأاأيخ) بالقناطرة 
تم رض  يلقان ن يالسا�سي لأأسيس)
بشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

رحاد ذيت يلخصائص يلأالاة):

ينستاتسين) (: يلتسماة)
ف أماسين) در  سبيسااليزي 
ك مبيأانس) ييدي  بررفيسا نال 

بريفي.
يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة بشريك رحاد.
يلطابق) (،1(14 (: يملقر يالجأماعي)

يبر  يل فاء)يلساكناة يلقناطرة.
يلهدف يالجأماعي):)تهدف يلشركة)
يلقاام بابعما  يلأالاة ديخل يملغرب)

رخاأجه.
مؤسسة تعلاماة حرة.

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
ريملالاة) ريلصناعاة  يلأجاأية 
لها) يلتي  يلعقاأية  رغير  ريلعقاأية 
يلتي) مباشرة  غير  تر  مباشرة  عالقة 
من شأنها تن تؤدي إلى تنماة تفضل)

لغرض يلشركة.
يسند إلى يلساد) (: تساير يلشركة)

يلس يدي صفاء)ملدة غير محدردة.
مدة يلشركة):)99)سنة يبأديء)من)

تاأيخ نهاية تأسيسها.
أتس يملا ):)حدد في مبلغ)111.111 
دأهم مقسمة إلى)1111)حصة بقامة)
دأهم للحصة يل يحدة لقد تم) (111

يكأأابها رت زيعها كالأالي):
 1111 صفاء) يلس يدي  يلساد 

حصة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
رقادت) بالقناطرة  يالبأديئاة 
  6(443 بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
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STE YAZMI PRO
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 SHS
 SIEGE(SOCIAL : N°315 RUE 32

HAY IRCHAD KENITRA
تعديالت مالئمة للقان ن يبسا�سي 

للشركة
يلجم ) محضر  ملقأضاات  تبعا 
يلعام يالسأثنائي يلغير يلعادي لشركة)

.STE YAZMI PRO SARL AU
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(،(1(1 سبأمبر) (9 يملنعقد بأاأيخ)
للشركة) يل حاد  شريك  قرأ  لقد 

ما يلي):
لقد) (: يلشركة) نشاط  ت سا  
مقار ) جديد  نشاط  إضافة  تمت 
نقل يملسأخدمين إلى هدف يلشركة)
يلنظافة) مقار   على  ريلتشطاب 

لاصبح كالأالي):
يلهدف يالجأماعي):)تهدف يلشركة)
يلقاام بابعما  يلأالاة ديخل يملغرب)

رخاأجه):
بائ  م يد يلنظافة بالأقساط.

مقار  نقل يلبضائ .
مقار  نقل يملسأخدمين.

ربهذه يلأعديل يك ن قد تم تغاير)
))من يلقان ن يبسا�سي) (: يلبند يآلتي)

للشركة.
لدى) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
بأاأيخ) (88371 بالقناطرة تحت أقم)

1))سبأمبر)1)1).
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SAHAM VENTURE CAPITAL
شركة مساهمة

أتسمالها : 73.163.311 دأهم
يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء،

حي بالط ، ملأقى عبد يمل من رزنقة 
م أيلل  يلطابق يلخامس

يلسجل يلأجاأي عدد 419815 
يلديأ يلباضاء

تخفاض أيس يملا  ال يك ن معلال 
ب ق ع خسائر

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
(،(1(1 ماي) (11 يملخألط يملنعقد في)

تقرأ ما يلي):
يك ن،) ال  يملا   أتس  تخفاض 
قدأها) خسائر  ب ق ع  معلال 
36.111.111))دأهم بأخفاض أتس)
إلى) دأهم  (319.163.311 من) يملا  
73.163.311)دأهم،)عن طريق إعادة)
شريء)361.111.))سهم من فئة)111 
من) دأهم للقامة يالسماة يل يحدة،)
معلق) شرط  تحت  يلشركة،) قبل 

بغااب تعرض ديئني يلشركة.

تعديل م يزي رمشررط للفصل)7 
من يلقان ن يبسا�سي.

يلالزمة) يلصالحاات  إعطاء)
يلأخفاض) لأحقاق  يإلديأة  ملجلس 
ب ق ع) معلال  يك ن  ال  يلرتسما   في 

خسائر.
يإلديأة) مجلس  محضر  بمقأ�سى 
تقرأ) (،(1(1 تغسطس) (6 يملنعقد في)

ما يلي):
من) تعرض  رج د  عدم  حالة  في 
يالسهم) عدد  يحدد  يلشركة  ديئني 
نهائاا ب) يلشركة  يلتي تحصل عليها 

361.111.))سهم.
سهم) ((.361.111 إلغاء)

يسأح ذت عليها يلشركة.
يملا ) أتس  تخفاض   تحقاق 
ال يك ن معلال ب ق ع خسائر قدأها)
36.111.111))دأهم،)تخفاض أتس)

يملا  إلى)73.163.311)دأهم.
من) (7 للفصل) م يزي  تعديل 

يلقان ن يبسا�سي.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)
يلباضاء)بأاأيخ)6))تغسطس)1)1)،)

تحت أقم)791811.
قصد يلنشر ريإلعالن
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B F I CENTER
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 41 PLATEAU
 N°3 3EME(ETAGE(ANGLE(E
 AVENUE OOBA ET AVENUE
FAL OULED OUMIER AGDAL-

RABAT
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
تأسست) قد  (،(1(1 سبأمبر) (16
يلخصائص) تحمل  ريلتي  شركة 

يلأالاة):
.B F I CENTER(:(يلتسماة

ذيت) شاأكة  (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة ذيت شريك رحاد.
يلهدف يالجأماعي):)مركز يتصا ):

 111.111 (: يلشركة) أتسما  
دأهم.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأأسيس يلنهائي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
أقم) (،41 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)
يلطابق يلثالث شاأع عقبة رشاأع) (3

فا  ترالد عمير تكدي ،)يلر3اط.
يلتساير) مهمة  تناطت  (: يلتساير)
إلى يلساد يلفا�سي عبد يلرحمان لفترة)

غير محدردة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
لدى) يلأجاأي  بالسجل  يلقان ني 
يملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

.D1179((
أقم يلسجل يلأجاأي)154989.
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STE INDEFRIGO
SARL
تعديل

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ)
1)1)،)تم) 6)سبأمبر) يلباضاء)بأاأيخ)
يلشركة) مسيري  طرف  من  يإلعالن 
يلسادين مصطفى كريك ين يلحامل)
 BB88979 أقم) يل طناة  للبطاقة 
للبطاقة) يلحامل  يلضريف  رمحمد 
عن) (BK646865 أقم) يل طناة 

يلأعديل يلأالي):
من) يلشركة  أيسما   أف  
رذلك) (411.111 دأهم إلى) (111.111

عن طريق يلدف  يلنقدي.
يبسا�سي) يلنظام  رتجديد  تحاين 

للشركة.
باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
 (7 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 
 794114 تحت أقم) (،(1(1 سبأمبر)

تعديل أقم))6)33.
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SOTRAROC
تأسيس

يملنعقد) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 
تم تأسيس) (،(1(1 ي نا ) ((3 بأاأيخ)
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

بشريك رحاد حسب ما يلي):

.SOTRAROC(:(يلتسماة
تعما  تشكال رتقطا ) (: يلهدف)

يبحجاأ ريلرخام.
رزنقة) يملقارمة  شاأع  (: يلعن ين)
 8 1))شقة أقم) تبادجان عماأة أقم)

حي يملحاط يلر3اط.
يملدة):)99)سنة.

يلرتسما ):)111.111)دأهم.
يلتساير):)تعاين يلساد يمل دن عبد)
يإلمضاء) م   رحاد  مسير  يللطاف 

يالجأماعي.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسامبر من كل سنة.
نسبة) تخصم  (: يبأ3اح) ت زي  
يالحأااط) لأك ني  يبأ3اح  من  (%5

يالجأماعي.
لدى) يلقان ني  يلأأسيس  تم 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
بالر3اط تحت يلسجل يلأحجاأي أقم)

.154395
للخالصة ريلباان
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STE EDIFIENS
شركة محدردة يملسؤرلاة

ذيت شريك رحاد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 73 س إقامة 
تمانة محل 1 يملغرب يلعربي، 

يلقناطرة
على إثر يلجم  يلعام يلغير يلعادي)
(،(1(1 سبأمبر) (31 بأاأيخ) يملنعقد 
 STE قرأت يلجمعاة يلعامة لشركة)
EDIFIENS)شركة محدردة يملسؤرلاة)
ذيت شريك رحاد أتسمالها)111.111 
س) (73 (: يالجأماعي) مقرها  دأهم،)
يلعربي،) ( يملغرب) (1 محل) إقامة 

يلقناطرة ما يلي):
قفل يلأصفاة للشركة.

يلدريبي محمد) بريءة ذمة يلساد 
رإعفائه من مهمأه.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالقناطرة بأاأيخ)7)سبأمبر)

1)1)،)تحت أقم)88436.
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PRO-TELLIGENT LLC
فرع مسجل بالسجل يلأجاأي 

لطنجة تحت أقم 519)7
يملقر يالجأماعي : أقم )1 ر13 إقامة 

نهى زنقة يحفير يلشاطئ طنجة 
يملغرب

يقالن قان ني
عملاة) يلفرع  ينهي  تن  تقرأ  لقد 
على) ك 3امكس  فرع  لدى  يلأ طين 

نفس يلعن ين.
لقد تقرأ على إثر ذلك تن يك ن)
تصل يملباني يلتي يشغلها يلفرع عن)
في) ر13) (1( طريق تأجير يلشقق أقم)
إقامة نهى)1)يلطابق يبر ،)شاأع كان )
 ( من) يعأباأي  يلشاطئ  حي  )يحفير))

فبريير)1)1).
بسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
 9 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية  يملحكمة 
أقم) سجل  تحت  (،(1(1 تغسطس)

.7891
مقأطف للنشر ريإلشهاأ
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BAB MANSOUR PRESSING
SARL AU

بم جب عقد عرفي حرأ بالر3اط)
تم تأسيس) (،(1(1 6)سبأمبر) بأاأيخ)
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

بشريك رحاد م يصفاتها كاآلتي):
 BAB MANSOUR (: يلتسماة)

.PRESSING SARL AU
تبياض رتصبين) (: هدف يلشركة)

يملالبس.
يلطابق يلسفلي) (: يملقر يالجأماعي)

يلعماأة)13)بن زيرت حسان يلر3اط.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي للشركة.
مقسم) دأهم  (111.111 أتسماله)
على)1111)حصة من فئة)111)دأهم)

للحصة.
تساير) مهمة  تسندت  (: يلتساير)

يلشركة إلى يلساد ب تغطين ي نس.
تر) يلشركاء) على  ت زع  (: يبأ3اح)
يالحأااطات) يلحساب  إلى  ترحل 
يالحأااط) يقأطاع  بعد  يلخاصة 

يلقان ني.

يلضبط) بكأابة  يإليديع  تم 
سجل) بالر3اط  يلأجاأية  باملحكمة 
 7 بأاأيخ) (154713 أقم) يلأجاأي 

سبأمبر)1)1).
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ASDK TRAVAUX
SARL

بم جب يلجم  يلعام ف ق يلعادي)
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) للشركاء)
 ASDK TRAVAUX SARL لشركة)
يملحدردة،) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
قرأري) دأهم،) ((.111.111 أتسمالها)

ما يلي):
تغاير مقر يلشركة.

تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
(،(1(1 سبأمبر) ((8 بأاأيخ) بالر3اط 

تحت يلرقم)117833.
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FOODI MEDIA TECH
SARL AU

يلرتسما  : 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 15 شاأع يببطا  

شقة أقم 4، تكدي  يلر3اط
(،(1(1 ي نا ) (3 تديرالت) بعد 
حل) يالسأثنائي  يلعام  يلجم   قرأ 
 FOODI MEDIA SARL AU شركة)

رتصفاتها يلحباة.
يلجم ) عين  يلغرض  لهذي 
يلسادة) للشركة  كمصفي  يلعام 
 A(11 ب) يلساكنة  يله يأي  إيمان 
 SINT LIEVENSIAAN-5 9551
 HERZEL OOST-VLAANDEREN
بجما ) تمكانها  م   (BELGIQUE
يلصالحاات من تجل تصفاة شاملة.

شاأع) (15 في) عين  يلأصفاة  مقر 
يببطا  شقة أقم)4)تكدي ،))يلر3اط.

يل ض  يلقان ني ملحضر يلأصفاة)
رض  بمقر يملحكمة يلأجاأية بالر3اط)
1)1)،)تحت أقم) 7))سبأمبر) بأاأيخ)

.117781
311 P

DIRECTFN MOROCCO LTD
SARL AU

تعديالت بالشركة
يسأقالة يلساد محمد بن أشاد)

بن محمد يلبالع من تساير يلشركة.
أشاد) بن  سلامان  يلساد  تعاين 
بن محمد يلبالع مسير جديد للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
أقم) تحت  يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

.7918((
312 P

AFFAIRE G5
SARL AU

أتسمالها : 111.111 دأهم
 D/C 59 AV(MLY : يملقر يالجأماعي

 ABDELAZIZ(N°4 RCE(MLY
ABDELAZIZ KENITRA

تاسيس شركة
مسجل) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالقناطرة تم رض  يلقان ن يبسا�سي)
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  لشركة 
يمل يصفات) ذيت  رحاد  بشريك 

يلأالاة):
 AFFAIRE G5 SARL (: يلتسماة)

.AU
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد.
 D/C( 59( AV (: يالجأماعي) يملقر 
 MLY ABDELAZIZ N°4 RCE MLY

.ABDELAZIZ KENITRA
يالستشاأيت) (: يلشركة) م ض ع 

يإلديأية.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أيسما  
دأهم) (111.111 مبلغ) في  يلشركة 
يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 
دأهم لل يحدة محدردة) (111 بقامة)
بكاملها مكأتبة رم زعة على يلشركاء)

كالأالي):
 1111 يلحيسنات) يملهدي  يلساد 

حصة.
يملدة):)99)سنة.

:)تسند إلى يلساد يملهدي) يلتساير)
يلحيسنات يلحامل للبطاقة يل طناة)

.G66359((أقم

يلسنة يملالاة من فاتح يناير إلى)31 
ديسمبر.

يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  تم 
باملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة تحت)

أقم)35)58)بأاأيخ)14)يناير)1)1).
313 P

THE WILMINGTON
SARL AU

تأسيس شركة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
(،(1(1 ي نا ) (17 بأاأيخ) بالر3اط 
ريملسجل بالر3اط في)18)ي نا )1)1)،)
لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  إنشاء) تم 
بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

ريحد،)رلها يملميزيت يلأالاة):
بدأين) يلساد  يل حاد،) يلشريك 

سمير.
 THE WILMINGTON(:(يلتسماة

ش م م بشريك ريحد.
غرض يلشركة):)للشركة نشاطات)
مأعددة ديخل يملغرب رخاأجه تأمثل)

في):
تشغال جما  يملطاعم.

يلأفارض يلأجاأي.
يسأيريد رتصدير.

يبشغا ) عملاات  جما   رعم ما 
يلأجاأية يلصناعاة يملنق لة) يلعامة،)
تأعلق بشكل مباشر) يلتي  ريلعقاأية 
يملحددة تعاله) تر غير مباشر بابشااء)

ريلتي قد تعزز تط ير يلشركة.
عقبة) شاأع  (64 (: يلرئي�سي) يملقر 

يلطابق يبأ�سي تكدي  يلر3اط.
مدة يلشركة):)99)سنة يبأديءي من)

ي م تأسيسها.
في) حدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111
للحصة،) دأهم  (111 بقامة) حصة 
يلساد) في ح زة  جما  هذه يبسهم 

بدأين سمير.
إديأيا) مسيرة  يلشركة  (: يلتساير)
يلساد) طرف  من  محددة  غير  رملدة 

بدأين سمير.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
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تسجال) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلأجاأية) يملحكمة  بسجل  يلشركة 
بالر3اط ي م فاتح ي لا )1)1)،)تحت)

أقم)7)1533.
314 P

NOBLE RENT CAR
ش م م

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
شركة) (NOBLE RENT CAR لشركة)
يلكائنة) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 
يلر3اط) تكدي ،) (3 بشاأع مل ية شقة)
ريملسجل) ((1(1 ديسمبر) (31 بأاأيخ)
قرأري) (،(1(1 يناير) ((1 في)  بالر3اط 

ما يلي):
يلحل يملسبق للشركة):

ح  ) يلنظر  رجهات  تباد   بعد 
نشاط يلشركة رمخألف يلصع 3ات)
يلتي ت يجه يلشركة قرأ يلشركاء)حل)

يلشركة.
يالجأماعي) ريملقر  يملصفي  تعاين 

لحل يلشركة.
عين شركاء)يلشركة يلساد عثمان)
محمد ممثل بالسادة عثمان فأاحة)
بال كالة) لها  يملمن حة  بالصالحاات 
ديسمبر كمصفاة) (9 بأاأيخ) يملؤأخة 
مل ية) شاأع  يلأالاة  ريلعن ين  لها 
يلر3اط كمقر لحل) تكدي ،) (3 يلشقة)

يلشركة.
تم يإليديع يلقان ني بمقر يملحكمة)
يلأجاأية بالر3اط ي م)8)فبريير)1)1)،)

تحت أقم)9)6)11.
315 P

OPTIQUE EN SOIE
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
ذيت يلشريك يل حاد

أتسمالها : 111.111 دأهم
يلسجل يلأجاأي : 5173)

تصفاة يلشركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)9)تغسطس)
 OPTIQUE EN SOIE(1)1)،)لشركاء
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
يالجأماعي) مقرها  يل حاد،) يلشريك 
 36 تجزئة يلصباحي زنقة يلحيرة أقم)

تابريكت سال تقرأ ما يلي):

يلأصفاة) تقرير  مريجعة  بعد 

يلشركة) مسير  طرف  من  يملقدم 

تقرأ تصفاة) يلساد محمد أشدي،)

شركة) (OPTIQUE EN SOIE شركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد.

يلسجل) من  يلشركة  تشطاب 

يلأجاأي.

أشدي) محمد  يلساد  ذمة  يبريء)

بصفأه مصفي للشركة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

1)1)،)تحت أقم) 8))سبأمبر) بأاأيخ)

.37516
بمثابة مقأطف ر3اان

316 P

HIGH CERAM
با  يلحصص يالجأماعاة

تغاير يملقر يالجأماعي
يلعام) يلجم   محضر  بم جب 

يملنعقد) يلعادي  يلغير  يالسأثنائي 

قرأ) (،(1(1 تغسطس) (19 بأاأيخ)

مساهمي يلشركة)HIGH CERAM)ما)

يلي):

با  يلحصص يالجأماعاة كالأالي)

أشاد) إلى  يلب كالي  مصطفى  يبا   (:

 1111 جباأ حصصه في يلشركة تي)

دأهم لكل حصة ما) (111 حصة ب)

يعاد )111.111)دأهم.

يلساد) تعاين مسير جديد رحاد 

يلأعريف) لبطاقة  أشاد جباأ حامل 

غير) ملدة  للشركة  مسير  (Z36586(

محددة.

 1711 من) يالجأماعي  يملقر  تغاير 

شاأع عين ت جطات تأض بن عشير)

شاأع) (8 إلى) سال  يلذهب  ريد  حي 

ب عنان حي يالما  قرية رالد م �سى)

سال.

يلضبط) بمكأب  يإليديع  تم 

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)7) 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)17475.

317 P

STE MC INGENIERIE
SARL AU

(،(1(1 سبأمبر) (31 بأاأيخ)
يلعام) يلجم   عقد  ر3م جب 
ي لا ) (( بأاأيخ) يملسجل  يالسأثنائي 

1)1)،)قرأ يلشريك يل حاد ما يلي):
يلعن ين) إلى  يلشركة  مقر  تح يل 

يلأالي):
 APPT 13 IMM 13 LOT EL
.KORA ( KERS EL KHIR TEMARA
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
(،(1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ) بالر3اط 

تحت أقم)76)9.
318 P

GRAND MILLE
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

بالر3اط) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
رض ) تم  (،(118 تبريل) (16 بأاأيخ)
ذيت) لشركة  يالسا�سي  يلقان ن 
بالخصائص) يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأالاة):
 GRAND (: يالجأماعاة) يلتسماة 

.MILLE SARL AU
نقل يبمأعة) ( (: يلهدف يالجأماعي)

غير يملصح ب.
نقل يلطررد.

يسأيريد رتصدير.
 17 حي زعك ن) (: يملقر يالجأماعي)

يلصخيريت.
يملدة يالجأماعاة):)99)سنة يبأديء)

من تاأيخ تأسيسها.
 11.111 (: يالجأماعي) يلرتسما  
دأهم م زعة على)111)حصة من فئة)

111)دأهم للحصة رزعت كما يلي):
 111 ب شعاب) يلسايح  يلساد 

حصة.
يلسنة يالجأماعاة):)تبدت من فاتح)

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
يلتساير):)يلساد يلسايح ب شعاب)

مسير للشركة ملدة غير محدردة.

تم إيديع يلسجل يلأجاأي بمكأب)

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (،(118 ماي) (5 بأاأيخ)

.1(5(59

319 P

BN RYAD
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بسال في)
13)تكأ 3ر)1)1)،)تم تحديد يلقان ن)

يملسؤرلاة)) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 

يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد ذيت)

يملميزيت يلأالاة):

يين) بي  (: يالجأماعاة) يلتسماة 
أياض.ش م م ش ر.

معديت) تجاأة  (: يلشركة) غرض 

تجاأة) رتصدير،) يسأيريد  يملخابز،)

عامة،)ر3صفة شم لاة كل يلعملاات)

يملالاة،) يلصناعاة،) يلأجاأية،)

يلعقاأية رغير يلعقاأية يلتي يك ن لها)

يأتباط مباشر ير غير مباشر بالهدف)

ر3كل) تعاله،) إلاه  يملشاأ  يبسا�سي 

يبهديف يلثان ية يلتي من شأنها تن)

تساعد على تنماة ينشطة يلشركة.
زنقة) (،61 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

يلقرريين،)حي يالنبعاث سال.

من) سنة  (99 (: يالجأماعاة) يملدة 

تاأيخ تأسيسها يلنهائي.

في) حدد  (: يالجأماعي) يلريسما  

 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111

111)دأهم) حصة يجأماعاة من فئة)

لفائدة يلساد بن حلامة محمد.

بن) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساير)

حلامة محمد مسير للشركة ملدة غير)

محددة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

يين أياض) بي  بسال رتم قاد شركة 

بالسجل) (BN RYAD SARL AU

يلأجاأي بسال تحت أقم)34443.

320 P
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STE SALAM BEGOCE
SARL AU
تغاير شركة

سجل تجاأي أقم 37557
يلأغاير) تم  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

باملميزيت يلأالاة):
يلعن ين) إلى  يلشركة  مقر  نقل 
يلأالي):)تجزئة)7)يل حدة بل ك د يلرقم)

9)1)سفلي يلعا ن.
باملحكمة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
 (9 بأاأيخ) بالعا ن  يالبأديئاة 
أقم) تحت  (،(1(1 تغسطس)

.3060/2021
321 P

HEALTH CONSULTING 
ET INGENIERIE

SARL
تاسيس شركة

تأسيس) تم  بمقأ�سى عقد عرفي 
شركة باملميزيت يلأالاة)ّ:

 HEALTH (: يلتسماة)
.CONSULTING ET INGENIERIE

.SARL(:(يلشكل يلقان ني للشركة
 14 أقم) عماأة  (: يلشركة) مقر 
بل ك ف أقم)744)تجزئة يل كالة)448 

يلعا ن.
يلنشاط يالجأماعي للشركة):)إديأة)

رهندسة للمستشفاات.
 111.111 (: يلشركة) أتسما  

دأهم.
يلنينة) إلى  يعهد  (: يلتساير)

يلشرقاري ملدة غير محدردة.
يلشركاء):

فاضل مر3اه أ3ه ماء)يلعانين)411 
حصة ب)111)دأهم للحصة.

 111 311)حصة ب) حاتم هان ن)
دأهم للحصة.

 311 يالدأي�سي) لحسن  م الي 
حصة ب)111)دأهم للحصة.

باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
يالبأديئاة بالعا ن بأاأيخ)4))سبأمبر)

1)1)،)تحت أقم)21/2994.
سجل تجاأي أقم)38183.

322 P

MAC GRILLE
SARLAU

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة بشريك رحاد

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

1)1))تم تأسيس شركة) 1))سبأمبر)

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

رحاد.

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

محدردة بشريك رحاد.

 MAC GRILLE (: يلتسماة)

SARLAU

بسعر) يلطعام  تقديم  (: يلهدف)

رإديأة) رإنشاء) رتشغال  ثابت،)

يملطاعم رمحالت يل جبات يلخفافة.

 PPT يلأقسام) (: يالجأماعي) يملقر 

يملأجر أقم))،)حي يلنهضة)1،)يلر3اط.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تسجال يلشركة بالسجل يلأجاأي.

يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)

 1111 دأهم مقسم إلى) (111.111 في)

دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 

رت زيعها يكأأابها  سدد   لل يحدة 

كما يلي):

(: يلساد يلشرقاري سادي ياسين)

111)حصة.

يلساد) يلشركة  يدير  (: يلتساير)

غير) ملدة  ياسين،) سادي  يلشرقاري 

ت قا ) تاأيخ  من  يبأديء) محدردة 

يلقان ن يبسا�سي للشركة م  يعأماد)

ريل ثائق) يلعق د  جما   في  ت قاعه 

يإلديأية ريلبنكاة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.

من) (%5 يخصم ما قدأه) (: يبأ3اح)

في) يلقان ني  يالحأااطي  تك ين  تجل 

حدرد)1/5)من يلرتسما .

رقد تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)154995 

بأاأيخ)31)سبأمبر)1)1).
بمقأ�سى مقأطف ر3اان

323 P

ART Y CHAUD
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
بشريك ريحد

أتسمالها : 11.111) دأهم
III مقرها يالجأماعي : يل فاق

أقم 51)3، تماأة
يلسجل يلأجاأي : 118535

تماأة
للجمعاة) عرفي  محضر  على  بناء)
في) يملؤأخة  يالسأثنائاة  يلعم ماة 
 ART Y لشركة) ((1(1 سبأمبر) ((1
ش.م.م.ش.ر،) (CHAUD SARLAU
ذيت أتسما )11.111))دأهم،)قرأت)

يلشريكة يل حادة ما يلي):
أتسما ) أف   على  يملصادقة 
يملساهمة) طريق  عن  يلشركة 
بالحساب يلجاأي للشريكة يل حادة)
 530.557,42 قدأه) إجمالي  بمبلغ 
دأهم إلى) (111.111 دأهم ليرتف  من)
630.557,42)دأهم من خال  إنشاء)
 111 بقامة) جديد  حصة  (5.315

دأهم للحصة لصالح مريم ييرركة.
أتسما ) تخفاض  على  يملصادقة 
يلخسائر) المأصاص  يلشركة 
من) لانخفض  (430.557,42 بمبلغ)
11.111)،)مقسمة) 630.557,42)إلى)
دأهم) (111 بقامة) حصة  ((111 إلى)
يلسادة) لصالح  يل يحدة  للحصة،)

مريم ييرركة،)يلشريكة يل يحدة.
تعديل يلنظام يبسا�سي.

يملحكمة) في  يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) (31 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت يلرقم)8)93.
السأخريج رذكر

يملسير
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OGF-MA الشركة
SARLAU

تعاين مسير جديد
يملسجل) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 
قرأ) ((1(1 ي نا ) ((1 بالر3اط بأاأيخ)
للشركة يالسأثنائي  يلعام   يلجم  

ما يلي):

في) مشاأكين  مسيرين  يعين  تن 
يلشركة ملدة سنة.

من) (HAOUET ELYES يلساد)
في ت نس،) (1989 31)ديسمبر) م يلاد)
يلجنساة يلأ نساة ريحمل ج يز سفر)

.Y173(96(أقم
 COLIBALY ABDOU يلساد)
ماي) ((3 م يلاد) من  (RAHMANE
ك ت) يلجنساة  درم،) تب 3   (1994
ريحمل بطاقة يإلقامة أقم) ديف يأ،)

.AC57179
يشير يالجأماع إلى تن يلشركة تديأ)
مسيرين) تأبعة  قبل  من  رتسير  يآلن 

مشاأكين.
يلساد علي منص أ ريلساد علي)
ضاهر ريلساد ه يت يلااس ريلساد)

ك لابالي عبد يلرحمان.
بجما ) قان نا  يلشركة  تلتزم 
يبعما  يالديأية يملأعلقة بها بالأ قا )
يبأبعة) يملسيرين  بحد  يلفردي 

يملشاأكين رهي):
يلساد) تر  منص أ  علي  يلساد 
إلااس) ه يت  يلساد  تر  ضاهر   علي 

تر يلساد ك لابالي عبد يلرحمان.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117617 

بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
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SOCIETE RIAD MARCO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : 17 - 19, RUE
 BENCHAABANE, MEKTEB

TIYAL - SALE(MEDINA
حل مسبق للشركة

رفقا للقريأ يلجماعي يمل ق  بسال)
تمت يمل يفقة) (،(1(1 ي نا ) ((( ي م)
رتعاين) للشركة  يملسبق  يلحل  على 
كمصف) زأه ني  يلفني  عبد  يلساد 

لعملااتها من دي ن رمسأحقات.
رقد تم يإليديع يلقان ني بمكأب)
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) ((1(1 سبأمبر) (17 ي م) بسال 

يلرقم)37411.
عن يلشركة):)دكي نزهة

مسيرة
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AAA RENT CAR
SARL

في) يالسأثنائي  يلعام  للجم   تبعا 

محدردة) للشركة  يالجأماعي  يملقر 

مسؤرلاة قرأ شركاؤها ما يلي):

بمبلغ) يلشركة  أتسما   زيادة 

1.111.111)دأهم لجلب)4.411.111 

 5.411.111 على) للحص    دأهم 

دأهم من خال  خلق)11.111)حصة)

يجأماعاة بقامة يسماة)111)دأهم.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((9 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت يلرقم)117915.
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URSI
SARL

DISSOLUTION
يالسأثنائي) يلعام  للجم   طبقا 

للشركة) يالجأماعي  باملقر  تم  يلذي 

رحاد) لشريك  يملسؤرلاة  يملحدردة 

URSI)قرأ ما يلي):

ينحال  يلشركة.

بشري) ياسين  يملصفي  تعاين 

يلساكن ب فرنسا.

بالعن ين) حدد  يلأصفاة  مقر 

يلأالي فرنسا.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((8 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت يلرقم)117857.
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 OFFICE OF YOUNG

ARCHITECTURE OYA
SARL AU

في) يالسأثنائي  يلعام  للجم   تبعا 

محدردة) للشركة  يالجأماعي  يملقر 

يملسؤرلاة لشريك رحاد قرأ ما يلي):

قرأ يلساد محمد تمين يلسعديرني)

با )511)حصة يجأماعاة يلتي يملكها)

للساد عمر ييت يلعسري.

تمين) محمد  يلساد  يسأمريأ 

يلسعديرني بمنصبه في إديأة يلشركة))

رتعاين يلساد عمر ييت يلعسري مدير)

ثاني لها.

تغاير يلشكل يلقان ني):)من شركة)

محدردة يملسؤرلاة لشريك رحاد إلى)

شركة محدردة يملسؤرلاة.

 115 أقم) (: تغاير يملقر يالجأماعي)

قيس تكدي  يلر3اط.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((( يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت يلرقم)117714.
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يئأماناة يلقدس

11)زنقة بكين شقة أقم)3)يملحاط يلر3اط

يلهاتف)/)يلفاكس):)1).)15.37.71.6

تولوز أوطو
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

بشريك رحاد

31 شقة 8 شاأع م الي يحمد 

يل كالي حسان

با  تسهم رتعديالت قان ناة للشركة
يلعام) يلجم   محضر  بم جب 

سبأمبر) (9 يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ)

1)1))تقرأ ما يلي):

طرف) من  حصة  (1111 تف يت)

يملالك يلساد ناضف عبد يلغني إلى)

يلسادة منى رأدي.

1111)حصة ب) (: قسمت كالأالي)

111.111)دأهم.

يسأقالة يملسير ناضف عبد يلغني)

يلسادة) رتعاين  يلشركة  تساير  من 

منى رأدي مسيرة رحادة للشركة،)م )

تغاير يلبند)16)من قان ن يلشركة.

تعديل يلقان ن يبسا�سي للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) (31 بأاأيخ) بالر3اط 

ريلسجل) (9(99 يلترتابي) أقم  تحت 

يلأجاأي أقم)431)13.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

 STE EXPRESSCOUNTY

LINES
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يلعن ين : دريأ يرالد شأ ين سادي 

ب 3كر يلحاج، س ق تأبعاء

س.ت : 7393)

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

ريملسجل) ((1(1 ي لا ) ((9

تغسطس) (( بأاأيخ) تأبعاء) بس ق 

يبسا�سي) يلقان ن  رض   ((1(1

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  لشركة 

حاث) (EXPRESSCOUNTY LINES

تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) ما  تم 

يلخصائص يلأالاة):

 EXPRESSCOUNTY (: يلتسماة)

.LINES

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة.
 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 

قسمة) (1.111 إلى) مقسمة  دأهم 

يجأماعاة من فئة)111)دأهم لفائدة):

يلساد يلغربي محمد):)511)حصة.

يلساد يلغربي مريد):)511)حصة.

يلهدف):)نقل يملسأخدمين.

يرالد) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 
س ق) يلحاج،) ب 3كر  شأ ين سادي 

تأبعاء.

يملدة):)99)سنة.

يلتساير):)عين يلساد يلغربي مريد)

رحاد) مسير  (GB(1516( بطاقأه)

للشركة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بس ق) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 

سبأمبر) ((8 بأاأيخ) يلغرب  تأبعاء)

بالسجل) (585 أقم) تحت  ((1(1

يلترتابي ر7393))بالسجل يلأحلالي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE JAMAAOUY FER
SARLAU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

بشريك ريحد

يلعن ين : دريأ يرالد منص أ سادي 

محمد لحمر س ق تأبعاء

س.ت : 7377)

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
بس ق) ريملسجل  ((1(1 سبأمبر) (14

 (1(1 سبأمبر) (14 بأاأيخ) تأبعاء)

رض  يلقان ن يبسا�سي لشركة ذيت)

ريحد) بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

يلي) ما  تم  حاث  (JAMAAOUY FER

تأسيس لشركة تحمل يلخصائص) (:

يلأالاة):

.JAMAAOUY FER(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.
 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 

قسمة) (1.111 إلى) مقسمة  دأهم 

يجأماعاة من فئة)111)دأهم لفائدة):

 1111 (: يلساد مال د يلجمعاري)

حصة.

رتشغا ) يلحديد  با   (: يلهدف)

مخألفة.

يرالد) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 
س ق) منص أ سادي محمد لحمر،)

تأبعاء.

يملدة):)99)سنة.

مال د) يلساد  عين  (: يلتساير)

 GB1(5619 بطاقأه) يلجمعاري 

مسير رحاد للشركة.

يلتسجال) م   يلقان ني  يإليديع 

بالسجل يلأجاأي تم بكأابة يلضبط)

تأبعاء) بس ق  يالبأديئاة  باملحكمة 

يلغرب بأاأيخ))))سبأمبر)1)1))تحت)
بالسجل يلترتابي ر7377)  (568 أقم)

بالسجل يلأحلالي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE DRIOUCH PERNOV
SARLAU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

بشريك ريحد

يلعن ين : دريأ يرالد يلعسري 

يلش يف  س ق تأبعاء

س.ت : 7391)

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بس ق) ريملسجل  ((1(1 سبأمبر) (11

 (1(1 سبأمبر) (14 بأاأيخ) تأبعاء)

لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  رض  

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

حاث) (DRIOUCH PERNOV ريحد)

تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) ما  تم 

يلخصائص يلأالاة):

.DRIOUCH PERNOV(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.

 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 

قسمة) (1.111 إلى) مقسمة  دأهم 

يجأماعاة من فئة)111)دأهم لفائدة):

 1111 (: يلساد يلسعاد يدأريش)

حصة.

يلهدف):)نقل يملسأخدمين.

يرالد) دريأ  (: يالجأماعي) يملقر 

يلعسري يلش يف  س ق تأبعاء.

يملدة):)99)سنة.

يلسعاد) يلساد  عين  (: يلتساير)

مسير) (GB131311 يدأريش بطاقأه)

رحاد للشركة.

يلتسجال) م   يلقان ني  يإليديع 

بالسجل يلأجاأي تم بكأابة يلضبط)

تأبعاء) بس ق  يالبأديئاة  باملحكمة 

يلغرب بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1))تحت)

بالسجل يلترتابي ر7391)  (58( أقم)

بالسجل يلأحلالي.
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 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av,(CHAHID(MBAREK(BEN(HOMMANI

Souk(El(Arbaa(du(Gharb

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE BOUMAZIZ TRANS
SARLAU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

بشريك ريحد

يلعن ين : دريأ يرالد يحسينات 

يلبحاأة يرالد عااد س ق تأبعاء

س.ت : 7389)

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

بس ق) ريملسجل  ((1(1 سبأمبر) ((1

 (1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ) تأبعاء)

لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  رض  

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

حاث) (BOUMAZIZ TRANS ريحد)

تحمل) لشركة  تأسيس  (: يلي) ما  تم 

يلخصائص يلأالاة):

.BOUMAZIZ TRANS(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك ريحد.

 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 

قسمة) (1.111 إلى) مقسمة  دأهم 

يجأماعاة من فئة)111)دأهم لفائدة):

(: ب مهادي) يلعزيز  عبد  يلساد 

1111)حصة.

يلهدف):)نقل يملسأخدمين.

دريأ يحسينات) (: يملقر يالجأماعي)

يلبحاأة يرالد عااد س ق تأبعاء.

يملدة):)99)سنة.

:)عين يلساد عبد يلعزيز) يلتساير)

ب مهادي بطاقأه)GB147356)مسير)

رحاد للشركة.

يلتسجال) م   يلقان ني  يإليديع 

بالسجل يلأجاأي تم بكأابة يلضبط)

تأبعاء) بس ق  يالبأديئاة  باملحكمة 

يلغرب بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1))تحت)

بالسجل يلترتابي ر7389)  (581 أقم)

بالسجل يلأحلالي.

334 P

DELTA POOLCO
SARL AU

يلعام) يلجم   عقد  بم جب 

يلباضاء) بالديأ  يملسجل  يالسأثنائي 

قرأ يلشريك ما يلي):

تف يت يلساد أض ين ب دجن يت)

1111)حصة للساد بن ناصر محمد.

تم تعاين يلساد بن ناصر محمد)

كمسير للشركة ملدة غير محدردة.

أض ين) يلساد  يسأقالة 

ب دجن يت من مزيرلة مهام يلشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 6)ي لا ) بالديأ يلباضاء)بأاأيخ)

تحت أقم)5133).
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RAMI HOLDING
SARL

يلسجل يلأجاأي أقم : 154737

تأسيس شركة
بمقأ�سى عقد عرفي بمكناس ي م)

تأسيس) تم  (،(1(1 تغسطس) ((3

يملحدردة،) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

مميزيتها كالأالي):

RAMI HOLDING(:(يلتسماة

يلهدف):)منعش عقاأي.

(،31 يلر3اط،) (: يالجأماعي) يملقر 

شقة)8،)شاأع م الي تحمد يل كالي،)

حسان.

حدد) (: يالجأماعي) يلرتسما  

في) للشركة  يالجأماعي  يلرتسما  

 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111

حصة من فئة)111)دأهم حرة نقدي.

 5(1 ب) هاشم  يلريمي  يلساد 

حصة.

 (41 ب) رسام  يلريمي  يلساد 

حصة.

 (41 ب) ن فل  يلريمي  يلساد 

حصة.

يلشركة) يدير  (: ريلأ قا ) يإلديأة 

ملدة) هاشم،) يلريمي  يلساد  ري قعها 

غير محدردة.

من) (%5 خصم) بعد  (: يبأ3اح)

يبأ3اح لالحأااط يلقان ني ي زع يلباقي)

في) مساهمتهم  حسب  يلشركاء) على 

يلرتسما .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية ي م)1))سبأمبر)1)1)،)تحت)
أقم يلسجل يلأجاأي):)154737.

للخالصة ريلنشر
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 ASTUCE ASSURANCES

MAROC
بأاأيخ عرفي  عقد   تحت 

تأسيس) تم  (،(1(1 تغسطس) (19

شركة بامل يصفات يلأالاة):

 ASTUCE (: يلتسماة)

ASSURANCES MAROC

يبن) شاأع  (،17 (: يملقر يالجأماعي)

يلثاني،) يلطابق  باملاير،) خلاكان،)

يلديأ يلباضاء.

نشاط) تي  (: يالجأماعي) يلهدف 

ملركز يالتصا  ركذلك يلبا  عن بعد.

يلشكل يلقان ني):)فرع شركة.

يلتساير):)يلساد عاد  بنسمانة.

يملحكمة) (: يلقان ني) يإليديع 

يلأجاأية بالديأ يلباضاء.

يلسجل يلأجاأي):)516531.
قصد يلنشر ريإلعالن
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ASMA AGRO INVEST شركة
شركة مساهمة

أتسمالها يالجأماعي : 151.111.111 

دأهم

مقرها يالجأماعي : 9)1، محج 

يلثامن، يلديأ يلباضاء
أقم يلسجل يلأجاأي : يلديأ يلباضاء 

(13.883

يلأعريف يمل حد : 

111131198111136

بم جب محضر يجأماع يلجمعاة)

 ASMA لشركة) يلعادية  يلعامة 

 31 بأاأيخ) يملؤأخ  (AGRO INVEST

ي نا )1)1)،)تقرأ ما يلي):
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جما ) يلساد  يسأقالة  تسجال 
يملستري من منصبه كعض  في مجلس)

يإلديأة.
مجلس) يجأماع  محضر  بم جب 
 ASMA AGRO INVEST(إديأة شركة
تقرأ) (،(1(1 ي لا ) (15 يملؤأخ بأاأيخ)

ما يلي):
محمد) يلساد  يسأقالة  تسجال 
أزين من منصبه كمدير عام منأدب)

للشركة.
جما ) يلساد  يسأقالة  تسجال 
يملستري من منصبه كعض  في مجلس)

يإلديأة.
شرقي) شهرزيد  يلسادة  تعاين 
»تسماء) لشركة) ديئمة  كممثلة 

تنفيست«)في مجلس إديأة يلشركة.
يلريجي) محمد  يلساد  تعاين 
يلقاط ني) يإلدأي�سي  يدأيس  ريلساد 
كمديرين عامين منأدبين للشركة م )

تف يض يلصالحاات.
تم يلقاام باإليديع يلقان ني بكأابة)
يلضبط لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)
 (1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)794476.
لالسأخالص ريلنشر

338 P

ASMA AGRO INVEST شركة
شركة مساهمة

أتسمالها يالجأماعي : 151.111.111 
دأهم

مقرها يالجأماعي : 9)1، محج 
يلثامن، يلديأ يلباضاء

أقم يلسجل يلأجاأي : يلديأ يلباضاء 
(13.883

يلأعريف يمل حد : 
111131198111136

بم جب محضر يجأماع يلجمعاة)
 ASMA لشركة) يلعادية  يلعامة 
 31 بأاأيخ) يملؤأخ  (AGRO INVEST

ي نا )1)1)،)تقرأ ما يلي):
جما ) يلساد  يسأقالة  تسجال 
يملستري من منصبه كعض  في مجلس)

يإلديأة.
مجلس) يجأماع  محضر  بم جب 
 ASMA AGRO INVEST(إديأة شركة
تقرأ) (،(1(1 ي لا ) (15 يملؤأخ بأاأيخ)

ما يلي):

محمد) يلساد  يسأقالة  تسجال 

أزين من منصبه كمدير عام منأدب)

للشركة.

جما ) يلساد  يسأقالة  تسجال 

في) كعض   منصبه  من  يملستري 

مجلس يإلديأة.

شرقي) شهرزيد  يلسادة  تعاين 

»تسماء) لشركة) ديئمة  كممثلة 

تنفيست«)في مجلس إديأة يلشركة.

يلريجي) محمد  يلساد  تعاين 

يلقاط ني) يإلدأي�سي  يدأيس  ريلساد 

كمديرين عامين منأدبين للشركة م )

تف يض يلصالحاات.

تم يلقاام باإليديع يلقان ني بكأابة)

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

سبأمبر) ((9 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ 

1)1))تحت أقم)794476.
لالسأخالص ريلنشر

338 P

STE BILLARD TIME
SARL

تعديل شركة
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1))تقرأ ما يلي):

حصة) (511 باع يلساد نبال زييد)

دأهم للحصة) (111 يجأماعاة بثمن)

إلى يلساد عالء)فريج.

 511 بنعمر) بنعي�سى  يلساد  باع 

دأهم) (111 بثمن) يجأماعاة  حصة 

للحصة إلى يلساد نعمان يلسررأي.

من) زييد  نبال  يلساد  يسأقالة 

منصب يملسير.
يلسررأي) نعمان  يلساد  تعاين 

ريلساد عالء)فريج في منصب مساعد)

مسير.

تحاين يلقان ن يبسا�سي.

 145581 (: يلسجل يلأجاأي أقم)

باملحكمة يالبأديئاة بالر3اط.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالر3اط بأاأيخ)9))سبأمبر)

1)1))تحت أقم):)117914.

339 P

WASHME
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسما  يلشركة : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 15 شاأع يببطا 

أقم 4، تكدي ، يلر3اط

يلحل يملسبق للشركة
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

بأاأيخ)31)ي نا )1)1)،)تقرأ ما يلي):

من) يلحل يملسبق للشركة يبأديء)

31)ي نا )1)1).

تمين،) هشام  يلساد  تعاين 

كمصفي للشركة.

(،11 شقة أقم) (،9 تحديد عماأة)

كمكان) بالر3اط  خلدرن  يبن  إقامة 

للأصفاة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

1)1))تحت أقم):) 7))سبأمبر) بأاأيخ)

.117819
ملخص قصد يلنشر

340 P

DILIGOR
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

يلقناطرة قد تم رض  يلقان ن يبسا�سي)

لشركة تحمل يلخصائص يلأالاة):

.LA INDUSTRIE(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 

يملسؤرلاة يملحدردة من شريك ريحد.

يلهدف يالجأماعي):

يإلشهاأ ريلطباعة)؛

يملشاأكة يملباشرة رغير يملباشرة في)

جما  يلعملاات يملالاة ريملنق لة رفي)

جما  يملنشآت يلأجاأية ريلصناعاة.

دأهم) (111.111 (: يملا ) أتس 

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال في يلسجل يلأجاأي.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.

59)شاأع م الي) (: يملقر يالجأماعي)

عبد) م الي  إقامة  يلعزيز،) عبد 

يلعزيز،)أقم)4،)يلقناطرة.

يلتساير):)يلسادة مجدرلين زرين.

(: يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.6(449

341 P

CARRIERE DU MAROC
AU(CAPITAL(DE 2.550.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : RABAT(SOUISSI

 BUSINESS(CENTER, IMMEUBLE

 MATHIS, 571 SOUISSI-

 YOUSSOFIA(BLOC(A2ème

 ETAGE(AVENUE(MOHAMED(VI,

RABAT

RC(N° : 126641

بم جب) يل حاد  يلشريك  قرأ 

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   محضر 

بأاأيخ)9))ي نا )1)1))ما يلي):

زيادة رنقصان أتس يملا  في) (- (1 

آن ريحد على يلنح  يلأالي):

دمج) طريق  عن  يملا   أتس  زيادة 

يلحساب يلجاأي للشريك لاصل إلى)

قامة)9.988.573,47)دأهم)؛

خفض أتس يملا  في آن ريحد عن)

يملتريكمة) يلخسائر  يمأصاص  طريق 

يلتي تصل إلى مجم ع)10.038.573,47 

دأهم)؛

نتاجة هذه يلعملاات،)يبلغ أتسما )

دأهم) ((.511.111 قامة) يلشركة 

مقسما إلى)5.111))سهم بقامة)111 

دأهم للسهم يل يحد.

6))أتس يملا )) -)تعديل يلفصل) ((

من يلقان ن يبسا�سي للشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

يملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

117799)بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).

342 P
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 STE IMMOBLIERE SAINT
LOUIS

SA
شركة مساهمة

أتسمالها : 37.111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : 85، شاأع تنفا، 

يلديأ يلباضاء
يلسجل يلأجاأي أقم 3)5)4

تجديد ينأديب يملسيرين
I)-)يلجمعاة يلعامة يلعادية بأاأيخ)
قرأت تجديد ملدة) (،(1(1 ي نا ) (31
6)سن يت،)ينأديب يملأصرفين يآلتاة)

تسماؤهم):
يلساد محمد إدرلحاان)؛

يلساد يبريهام إدرلحاان)؛
يلسادة فاطمة ب قريان.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- (II
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
بالديأ يلباضاء)ي م))))سبأمبر)1)1) 

تحت أقم)793499.
من تجل يإليجاز ريلباان

343 P

 TEXTILES DIFFUSION
BENNANI

SA
شركة مساهمة

أتسمالها : 3.411.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : يملنطقة يلصناعاة 

ب سك أة، يلديأ يلباضاء
RC(N° : 70663

ت سا  يلغرض يالجأماعي
مالئمة رتحاين يلنظام يبسا�سي م  

يلقان ن أقم 1.19)
يلجمعاة) مديرلة  بمقأ�سى  (- (1
ي لا ) (1( يلعامة يالسأثنائاة بأاأيخ)

1)1)،)تقرأ ما يلي):
ت سا  يلغرض يالجأماعي للشركة)
للنظام) جديدة  فقرة  بإضافة 

يبسا�سي كالأالي):
يملباني) جما   رتشياد  إنجاز 
لالسأخديم يلصناعي،)يلأجاأية ر/تر)
يلسكني م جهة لالسأغال  يلذيتي تر)

كريؤها للغير كلاا تر جزئاا.
يبسا�سي) يلنظام  رتحاين  مالئمة 
يلجديد) يلتشري   حسب  للشركة 

1.19))يلصادأ) بأطباق يلقان ن أقم)
تبريل) ((6 بأاأيخ) (1.19.78 بظهير أقم)
أقم) للقان ن  رمعد   مأمم  ((119

17.95)يملأعلق بشركات يملساهمة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)911)79.
من تجل يإليجاز ريلباان

344 P

DAR ARRIZK
SARL AU

 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
ذيت يلشريك يل يحد

أتسمالها : 3.811.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : عماأة تفريرتي، 

كلم 7,5 طريق يلر3اط )عين يلسب )، 
يلديأ يلباضاء

يلسجل يلأجاأي : 137141
1)-)بمقأ�سى قريأ يلشريك يل يحد)
للشركة) (،(1(1 تغسطس) (3 بأاأيخ)
 DAR ARRIZK SARL AU يملسماة)

تقرأ ما يلي):
تعاين يلساد ي سف عريقي حساني)
كمسير مشاأك للشركة ملدة)3)سن يت.

يبسا�سي) يلنظام  رتحاين  مالئمة 
يلجديد) يلتشري   حسب  للشركة 
مأمم) ((1.19 أقم) يلقان ن  بأطباق 
يملأعلق) (5.96 أقم) للقان ن  رمعد  
بالشركات ذيت يملسؤرلاة يملحدردة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)83)793.
من تجل يإليجاز ريلباان

345 P

GEATIVE
 شركة محدردة يملسؤرلاة 

ذيت يلشريك يل يحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 15، شاأع يببطا ، 
شقة أقم 4 تكدي ، يلر3اط

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بم جب 
محدردة) شركة  (GEATIVE شركة)

 (1(1 سبأمبر) (15 يملسؤرلاة بأاأيخ)
ذيت يمليزيت يلأالاة):
يلأجاأة يلعامة.

يبشغا  يملأن عة.
من) مك ن  يلشركة  أتسما  
 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 

مقسمة على يلشكل يلأالي):
يلعل ي) ي سف  م الي  يلساد 

1111)حصة.
يلشركة مسيرة من طرف يلساد):)

م الي ي سف يلعل ي.
سنة) (99 مدة يلشركة محددة في)
يبأديء)من تاأيخ تسجالها في يلسجل)

يلأجاأي.
باملحكمة) يلشركة  تسجال  تم 
سبأمبر) ((7 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)154881.
346 P

ORBIT ALUMINIUM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك ريحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

 يملقر يالجأماعي : عماأة 31 شقة 
أقم 8 زنقة م الي يحمد ل كالي، 

حسان، يلر3اط
تأسيس

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم رض  يلقان ن) ((1(1 سبأمبر) (14
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
تأميز) ريلتي  ريحد  بشريك  يملحدردة 

بما يلي):
.ORBIT ALUMINIUM(:(يالسم
يلهدف):)نجاأة تل منا م يملعدني.

99)سنة يبأديء) :)حددت في) يملدة)
من تاأيخ تسجالها بالسجل يلأجاأي.
شقة) (31 عماأة) (: يملقر يالجأماعي)
ل كالي،) يحمد  م الي  زنقة  (،8 أقم)

حسان،)يلر3اط.
أتسمالها):)حدد في)111.111)دأهم)
 111 بثمن) حصة  (1111 إلى) مقسم 

دأهم لل يحدة مقسمة كالأالي):
 1111 يملهدي) رح د  يبن  يلساد 

حصة.

يلساد) طرف  من  تسير  يلشركة 

يبن رح د يملهدي ملدة غير محددة م )

جما  يلصالحاات.

تم يإليديع يلقان ني لدى يملحكمة)

 93(5 أقم) تحت  بالر3اط  يلأجاأية 

بأاأيخ)31)سبأمبر)1)1).

347 P

EL FELAH
SARL

تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

تم رض ) ((1(1 تغسطس) (16 بأاأيخ)

يلق ينين يبساساة لشركة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلأالاة):

يلهدف):)

1)-)تجاأة)؛

))-)يالسأيريد ريلأصدير)؛

3)-)تعما  مخألفة للبناء.
زنقة) يملقارمة،) شاأع  (: يملقر)

يبادجان،)يلعماأة)1)،)يلطابق يلثالث،)
أقم يملحل)8،)حي يملحاط،)يلر3اط.

أتس يملا ):)حدد أتس يملا  بما قدأه)

111.111)دأهم.

تديأ يلشركة من طرف) (: يلتساير)

يلساد محمد ناعام ملدة غير محدردة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ)9))سبأمبر)1)1).
 154797 (: أقم يلسجل يلأجاأي)

تحت أقم)117911.

348 P

JARACHI
SARL AU

تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة 
ذيت شريك ريحد

بسال مؤأخ  محضر   بمقأ�سى 

تم رض  يلق ينين) ((1(1 سبأمبر) ((  

يبساساة لشركة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):

يلهدف):)يلأجاأة ريالسأيريد.
يملقر):)مأجر أقم)34،)زنقة يامانة)

تابريكت،)سال.
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بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 
قدأه)111.111)دأهم.

من) يلشركة  تديأ  (: يلتساير)
طرف يلساد جري�سي معاد ملدة غير)

محدردة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ)

يلسجل يلأجاأي):)34517.
349 P

SALVADOR TRAV
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل يحد
أتسمالها : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 45، شاأع فرنسا، 
شقة 8، تكدي ، يلر3اط

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل يحد

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (- (1 
بالر3اط،) مبرم  ((1(1 سبأمبر) (13
مسجل بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1))تحت)
تم) (RE(1(11138448(146 يلرقم)
ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلنظام  رض  
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل يحد يلأالاة م يصفاتها):
 SALVADOR TRAV (: يلتسماة)

.SARL AU
يلغرض):

تعما  مأن عة تر مقار  إنشاءيت)
سباكة،) تملنا م،) خشب،) )جيس،)
تكااف،) سيريماك،) أخام،) كهر3اء،)
ديك أ ديخلي خاأجي،)كاميري مريقبة))؛
يلبا  ريلشريء)ريالسأيريد ريلأصدير)

ريلأ زي  ريلأجاأة.
شاأع فرنسا،) (،45 (: مقر يلشركة)

شقة)8،)تكدي ،)يلر3اط.
بمبلغ) محدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 بقامة) حصة 
يل يحدة مخصصة بالكامل للشريك)

يل يحد يلساد فريد ب ملاني.
مدة يلشركة):)99)سنة يبأديء)من)
يلسجل) في  يلشركة  تسجال  تاأيخ 
يلأجاأي ما عدي حالتي يلحل يلسابق)

برينه تر يلأمديد.

من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
يملالاة) يلسنة  رتنأهي  ديسمبر،) (31
يتب ) يلذي  ديسمبر  (31 في) يبرلى 
تسجال يلشركة في يلسجل يلأجاأي.

فريد) يلساد  يأ لى  (: يلتساير)
يل طناة) للبطاقة  يلحامل  ب ملاني،)
بالر3اط،) يلقاطن  (،V314144 أقم)
أقريق،) تبي  حي  (،11 أقم) (71 زنقة)

يلتساير يملنفرد ملدة غير محدردة.
يلأ قا ):)يأ لى يلساد فريد ب ملاني)
يل ثائق) جما   على  يملنفرد  يلأ قا  

يملأعلقة بالشركة.
))-)تم تسجال يلشركة لدى مكأب)
بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم)) ((1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ)

.154981
خالصة ر3اان يملسير

350 P

EDITIONS CHASTEL
SARL AU

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
شركة) تأسيس  تم  ((1(1 ي نا ) (9
مسؤرلاة محدردة من شريك ريحد)

بامل يصفات يلأالاة):
.EDITIONS CHASTEL(:(يلتسماة
شركة) (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة من شريك ريحد.

إنأاج) يلناشر،) مهنة  (: يلغرض)
يلكأب رت زيعها رنشر يل ثائق.

يملقر يالجأماعي):)1)،)ساحة تب  بكر)
 11191 تكدي ) (،8 يلشقة) يلصديق،)

يلر3اط.
يلأأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)

يلنهائي.
أتس يملا ):)11.111)دأهم مقسمة)

إلى)111)حصة يجأماعاة.
يلأأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)

يلنهائي.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)ديسمبر من كل سنة ما عدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
إمال) أر3ير  يلساد  (: يلتساير)
رحاد) مسير  شاستال  ماأسال 

للشركة ملدة غير محدردة.

أقم) (: )يلر3اط)) يملحكمة يلأجاأية)

يلتسجال بالسجل يلأجاأي)154875 

بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).

351 P

Ste BOUCHERIE ABRIK
Sarlau 

تأسيس
بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تم رض  يلقان ن) ((1(1 4)تغسطس)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة بشريك ريحد.

  BOUCHERIE ABRIK (: يلتسماة)

ش م م.

مجزأة رتقطا  يللح م) (: يلهدف)

رتحضير) رحفظها  يللح م  تجهيز  (،

يللح م) رت زي   تجاأة  مشأقاتها،)

بالأقساط ريلجملة بالس ق يملحلاة.

يل فاق) تجزئة  (: يالجأماعي) يملقر 
أقم)3318)تماأة).

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيس يلشركة.

حدد) (: يالجأماعي) يلرتسما  
أتسما  في)111.111)دأهم مقسم إلى)

1111)حصة يجأماعاة من فئة)111 

يلساد) (: دأهم لل يحدة مجزت كالأالي)

عاد  برج  )1111)حصة يجأماعاة)

من فئة)111)دأهم.

يلساد) طرف  من  يلشركة  تساير 

لبطاقة) يلحامل  برج    عاد  

يلأعريف يل طناة)A6747(8)يلساكن)

بأجزئة يل فاق أقم)3318)تماأة.))

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بأماأة) باملحكمة يالبأديئاة  يلقان ني 

بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1))تحت أقم)1895.

352 P

Ste AFO PRESING
                                                                                  Sarl

تأسيس
بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
31)تغسطس)1)1)،)تم رض  يلقان ن)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة.

يلتسماة):)AFO PRESING))ش.م.م.
يلهدف):)خدمات يلغسال):)يلغسل)
ريلأجفاف،)يلغسل ريلأنظاف يلجاف)

ركي يملالبس))رتنظاف يلجلد.)
حي) (16 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

يلنهضة)1)يضافي يلر3اط.
تاأيخ) من  يبأديء) سنة  (99 يملدة:)

تأسيس يلشركة.
حدد) (: يالجأماعي) يلرتسما  
أتسما  في)111.111)دأهم مقسم إلى)
 111 511)حصة يجأماعاة من فئة)
يلساد) (: دأهم لل يحدة مجزت كالأالي)
فاتحة) ( ريلسادة) (511 خالد) يلفرح 
يجأماعاة) حصة  من  يلحسني511)

فئة)111)دأهم.
يلساد)) طرف  من  يلشركة  تساير 
خالد يلفرح يلحامل لبطاقة يلأعريف)
ريلسادة) (،S347888أقم يل طناة 
لبطاقة) يلحامل  يلحسني  فاتحة 
 A766641 أقم) يل طناة  يلأعريف 
يضافي) (1 يلنهضة) بحي  يلقاطنين 

يلر3اط أقم)16.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بأماأة) باملحكمة يالبأديئاة  يلقان ني 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((6 بأاأيخ)

. 9((9
353 P

IXA FOUDE
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل يحد
مقرها يالجأماعي : إقامة تبدر فل أي، 

يلصخيريت أقم )5
أقم يلسجل يلأجاأي : 113315

حل شركة
للشريك) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 
يل يحد ر3م جب يلقريأ يلغير يلعادي)
1)1))للشركة) 7)ماي) يملنعقد بأاأيخ)
مبلغ أتسمالها) (IXA FOUDE يملسمى)
دأهم رتقرأ يلحل يملسبق) (111.111

للشركة.
يلسريعي) حماد  يلساد  رعين 
دريأ عين يلررز يلصخيريت) (: عن ينه)
للبطاقة) ريلحامل  للشركة  كمصفي 
حدد) رقد  (AD(838( يل طناة)
فل أي،) تبدر  بإقامة  يلأصفاة  مقر 

يلصخيريت أقم )5.



20049 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)1)1177.
من تجل مقأطف يملصفي

354 P

STE SRII FRERES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

مقرها يالجأماعي : )1، زنقة تط ين، 

حسان يلر3اط

أقم يلسجل يلأجاأي : 113897

حل شركة
للشركاء) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 

بأاأيخ) (STE SRII FRERES  شركة)

 STE يملسمى) للشركة  ((1(1 ماي) (7

SRII FRERES)مبلغ أتسمالها)96.111 

دأهم رتقرأ يلحل يملسبق للشركة.

يلسريعي) حماد  يلساد  رعين 

دريأ عين يلررز يلصخيريت) (: عن ينه)

للبطاقة) ريلحامل  للشركة  كمصفي 

رقد حدد مقر) (AD(838( يل طناة)

يلأصفاة ب))1)زنقة تط ين،)حسان)

يلر3اط.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)))1177.
من تجل مقأطف يملصفي

355 P

PALMIER DU SUD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

مقرها يالجأماعي : حي ك أى، أقم 

  ،CYM 46أقم 45 ر ،C 14، عماأة(

يلر3اط

أقم يلسجل يلأجاأي : 7)789

حل شركة
للشركاء) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 

بأاأيخ) (PALMIER DU SUD  شركة)

يملسمى) للشركة  ((1(1 ماي) (7

مبلغ أتسمالها) (PALMIER DU SUD

يملسبق) يلحل  رتقرأ  دأهم  (11.111

للشركة.

يلسريعي) حماد  يلساد  رعين 

دريأ عين يلررز يلصخيريت) (: عن ينه)

للبطاقة) ريلحامل  للشركة  كمصفي 

رقد حدد مقر) (AD(838( يل طناة)

(،14( أقم) ك أى  بحي   يلأصفاة 

عماأة)C،)أقم)45)رCYM 46)يلر3اط.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 

3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)1)1177.
من تجل مقأطف يملصفي

356 P

STE S.T.G.F TRANS
SARL AU

تك ين شركة محدردة يملسؤرلاة
بالر3اط) مؤأخ  محضر  بمقأ�سى 

تم رض  يلق ينين) ((1(1 9))سبأمبر)

يبساساة لشركة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):

رتصدير) ريسأيريد  نقل  (: يلهدف)

يلبضائ .

يملقر):)56)زنقة يبريهام يلررديني،)

يلعماأة أقم)56)يلشقة أقم))،)يلر3اط.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تك ين يلشركة.

بما) يملا   أتس  حدد  (: يملا ) أتس 

على) مقسم  دأهم  (111.111 قدأه)

دأهم) (111 بنسبة) حصة  (1111
يلصندرق) في  ردفعت  لل يحدة،)

يالجأماعي للشركة.

يبأ3اح) من  (%5 تؤخذ) (: يبأ3اح)

يلصافاة للأأسيس يالحأااطي.

يلحصص):

يلساد محمد عالء)يلدين يلزأرت)

1111)حصة)؛

يملجم ع)1111)حصة.

تديأ يلشركة من طرف) (: يلتساير)

يلزأرت) يلدين  عالء) محمد  يلساد 

ملدة غير محدردة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالر3اط) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم يلسجل يلأجاأي)154887.

357 P

شركة بيتوين برادر
ش.م.م ذيت ش.ر

عماأة ه، يلدكان ن أ ه-س)، دريأ 
ترالد هال ، يحصين، سال

تبعا ملحضر يلجم  يلعام للشركاء)
بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1)،)يملسجلة في)
تم) ((1(1 سبأمبر) ((( يلر3اط بأاأيخ)
رض  يلقان ن يبسا�سي لشركة ذيت)
مسؤرلاة محدردة باملميزيت يلأالاة):

»شركة بيأ ين بريدأ«) (: يلتسماة)
شركة ش.م.م ذيت ش.ر.

يلدكان) عماأة ه،) (: يملقر يلأجاأي)
هال ،) ترالد  دريأ  ه-س)،) ن أ 

يحصين،)سال.
يمل ض ع):

قاعة شاي مقهى)؛
مم   يلحفالت)؛

عم ما جما  يلعملاات يلأجاأية،)
رغير) يلعقاأية  يملالاة،) يلصناعاة،)
في) يملساهمة  يمكنها  يلتي  يلعقاأية 

تنماة يلشركة.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلفعلي للشركة.
يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)

يلساد بلحاج ن أ يلدين.
دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

م زعة بين يلشركاء)كما يلي):
 1111 يلدين) ن أ  بلحاج  يلساد 

حصة)؛
يملجم ع)1111)حصة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ)

.3747(
358 P

OUNAYA DESIGN
SARL

برتسما  111.111.) 
زيادة أتس يملا 

يلعام) يلجم   ملقأضاات  طبقا 
يالسأثنائي يلذي ينعقد بمقر يلشركة)
 (1(1 تغسطس) (5 ي م) رسجل 

بالر3اط تقرأ مايلي):

زيادة أتس يملا ):
يلرف  من أتسما  يلشركة رذلك)
بإضافة مساهات يلشركاء)في يلرصاد)
 1.511.111 بمبلغ) يلجاأي للشركاء،)
دأهم لاصبح من)511.111)دأهم إلى)
111.111.))دأهم مقسمة بالتساري)

بين يلشريكين.
تم تحديد) (: أتس يملا  يالجأماعي)
 (.11.111 بمبلغ) يلشركة  ما   أتس 
حصة) ((1.111 إلى) مقسمة  دأهم 
مدف عة) دأهم للحصة،) (111 بقامة)

بالكامل رم زعة على يلنح  يلأالي):
رعلال عاد ):)11111)حصة.
لعناية ياسين):)11111)حصة.

يملجم ع):)1111))حصة.
رض ) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)31 
 117943 أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر)

أقم يلسجل يلأجاأي)117361.
359 P

SODIFLEX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسما  : 13.111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : طريق 111، كلم 
11.511 شاأع يلفشارني عين يلسب  

يلديأ يلباضاء
إشعاأ باعأماد يلنص ص يلجديدة 

للنظام يبسا�سي يملحدث
يلجم ) يجأماع  محضر  بم جب 
تغسطس) (5 يلعام يالسأثنائي بأاأيخ)
 SODIFLEX شركة) شركاء) (،(1(1
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة،)برتس)
13.111.111)دأهم ريملقر) ما  قدأه)
يلباضاء،) بالديأ  يلكائن  يالجأماعي 
شاأع) (11.511 كلم) (،111 طريق)
يلشفشارني عين يلسب  قرأري مايلي):
يلجديدة) يلنص ص  يعأماد 

للنظام يبسا�سي يملحدث.
منح يلصالحاات إلتمام يإلجريءيت)

يلقان ناة.
ريإلقريأ) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأعديلي في يلسجل يلأجاأي بكأابة)
بالديأ) يلأجاأية  يملحكمة  يلضبط 
 (1(1 تغسطس) (11 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)789486.

360 P
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IZ FONCIERE SARL
 AU(CAPITAL(DE 100.000

DIRHAMS

 SIEGE(SOCIAL  : 15 avenue(Al

Abtal(Appt(n° Agdal(Rabat

RC(N° : 146989

تف يت حصص يجأماعاة
 IZ FONCIERE(يتخذ شركاء)شركة

 (1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ) (SARL

يلقريأيت يلأالاة):

حصة) (511 بأف يت) يإلقريأ 

111)دأهم لكل منها من طرف) بقامة)
يلسالري) إسماعال  يلساد  يلبائ  

 OPUS شركة) له،) يملأناز   لصالح 

.DEVELOPPEMENT SARL

يإلقريأ بأف يت)511)حصة بقامة)

دأهم لكل منها من طرف يلبائ ) (111
يلساد يلخالدي زياد لصالح يملأناز )

 MIMOUNA CAPITAL شركة) له،)

.SARL

يمل يفقة على يلشركاء)يلجدد.

تحاين يلنظام يالسا�سي للشركة.

رقد تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117886 

بأاأيخ)9))سبأمبر)1)1).
مقأطف من تجل يالشهاأ
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  INFINITY-HORISON SARL
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة

يملحدردة  
حرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (: ترال)

تم) (،(1(1 سبأمبر) (( بأاأيخ) بسال 

ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلنظام  رض  

يملميزيت) ذيت  يملحدردة،) يملسؤرلاة 

يملبينة فاما يلي):

 INFINITY-HORISON(:(يلتسماة

 SARL

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

:يلأصدير) يلغاية من يلشركة هي)

ريالستريد،)يلنساج،)يالعالماات.

يملقر:)شقة))1)عماأة)188)تجزئة)

يب يب سال يملحاط سال.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: يملدة)

يعأباأي من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.
 111.111 (: يلجماعي) يملا   أتس 

1111)حصة من فئة) دأهم قسم إلى)

111)دأهم،)في إسم):

يلساد علي بايا))711)حصة.

يلسادة عائشة ل قاد)311)حصة

طرف) من  يلشركة  تسير  يإلديأة:)

يملسير) بصفأه  بايا  علي  يلساد 

يلقان ني للشركة ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: يلجماعاة) يلسنة 

يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: ثاناا)

بأاأيخ بسال  يالبأديئاة   باملحكمة 

16)سبأمبر)1)1))تحت أقم)37391.
أقم يلسجل يلأجاأي:)34461.

362 P

RABAT ISSAF
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة شريك رحاد  

حرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  ترال:)

بالر3اط بأاأيخ))))سبأمبر)1)1)،)تم)

ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلنظام  رض  

رحاد،) شريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ذيت يملميزيت يملبينة فاما يلي):

 RABAT ISSAF SARL (: يلتسماة)

.AU

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة شريك رحاد.

:)يسأغال ) يلغاية من يلشركة هي)

سااأة يالسعاف.
زنقة) (8 شقة) (31 عماأة) يملقر:)

م الي تحمد ل كالي حسان يلر3اط).

سنة) (99 حددت مدتها في) (: يملدة)

يعأباأي من تاأيخ تأسيسهايلنهائي.
 111.111 (: يلجماعي) يملا   أتس 

1111)حصة من فئة) دأهم قسم يلى)

111)دأهم،)جلها في إسم):

يلساد يلحاجي مررين.

تسير يلشركة من طرف) (: يإلديأة)

يلساد يلحاجي مررين بصفأه يملسير)

يلقان ني للشركة ملدة غير محددة.

فاتح) بين  ما  (: يلجماعاة) يلسنة 
يناير إلى مأم ديسمبر من كل سنة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: ثاناا)
بأاأيخ بالر3اط  يلأجاأية   باملحكمة 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (31

.117953
أقم يلسجل يلأجاأي):)155115.

363 P

مكأب يبسأاذ يزريري زهير

م ثق

زيرية شاأع يلدأف في،)رزنقة محمد قري،)عماأة)

بلحسين))ف ق مقهى يلشان يليزي

يلطابق يلثاني مكأب أقم)6،)رجدة

HEALTHY CLUB
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITE
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
تلقاه) أسمي  عقد  بمقأ�سى 
يبسأاذ يزريري زهير ب جدة بأاأيخ)7) 
يلق ينين) إنشاء) تقرأ  (،(1(1 ي لا )
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأنظاماة 

يملحدردة خصائصها كالأالي):
 HEALTHY CLUB (: يلتسماة)
 SOCIETE A RESPONSABILITE

.LIMITE
أيا�سي  مركب  تنشاء   : يمل ض ع 

للترباة يلبدناة.
مركب  رإديأة  رتشغال  إنشاء 

أيا�سي.
يملشاأي   كافة  رإنجاز  تنفاذ 

يملأعلقة باإلطاأ يلريا�سي.
إنشاء يملالعب يلرياضاة.

إنشاء قاعات أياضاة.
إنشاء قاعات تدأيب للرياضة.

يلعملاات  جما   عامة  ر3صفة 
يلتي تدخل في إطاأ يلشركة.

رجدة،   : يالجأماعي  يملقر 
أشد  يبن  زنقة  يملهندسين،  عماأة 

ريالسأقال  بالطابق يلخامس.
يملدة : 99 سنة يبأديء من تاأيخ 

تأسيسها يلنهائي.
أتس يملا  : 11.111 دأهم مقسمة 
إلى 111 حصة يجأماعاة بقامة 111 
كلها  يل يحدة م زعة  للحصة  دأهم 
بريء  بنحمزة  يلسادة  على  بالتساري 

بنحمزة ناف  رزأرقي جما  يلدين.

بنحمزة  يلسادة  تعاين   : يلتساير 
بريء بنحمزة ناف  زأرقي جما  يلدين 
للشركة  كمسيرين  مررين  ريل كالي 
 HEALTHY CLUB SOCIETE يملسماة
 A RESPONSABILITE LIMITEE

ملدة غير محدردة.
فاتح  من  يبأديء   : يملالاة  يلسنة 

يناير إلى 31 ديسمبر.
يلقان ني  لالحأااط   5%  : يبأ3اح 
قريأ  حسب  مخصص  ريلباقي 

يلشركاء.
بكأابة  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية  يملحكمة  لدى  يلضبط 
ب جدة 16 سبأمبر 1)1) م  تقااد 
من   38.1(9 أقم  تحت  يلشركة 

يلسجل يإليضاحي.
للخالصة ريإلشاأة

يزريري زهير

364 P

LES MOULINS D’ISLY
SARL

بمقأ�سى عقد عرفي ب جدة بأاأيخ)
يلساديت) ف ت  (،(1(1 ماي) ((6
بله يأي عائشة بنعدي نادية،)بنعدي)
بنعدي) ث أية،) بنعدي  خديجة،)
ملاكة،)بنعدي نعامة،)بنعدي هدى،)
بنعدي تمانة،)بنعدي لطافة،)بنعدي)
بنعدي) يلسادة  لفائدة  يسماعال،)
بشرى،)بنعدي يساة ريلسادة بنعدي)
يلدين،) بنعدي صالح  يلحفاظ  عبد 
بنعدي) بنعدي مطا ،) بنعدي عماأ،)
 61.111 ي سف) ر3نعدي  يلتهامي 
دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 
في) يملكها  ريلتي  يل يحدة  للحصة 
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  يلشركة 
  LES MOULINS D’ISLY ريملسماة)
دأهما) (1(.111.111 SARL أتسمالها)
ب جدة) يالجأماعي  مقرها  ريلكائن 

طريق تازة،)تجزئة يلسالم أقم))31.
6)ر) تم تبعا لذلك تغاير يلفصلين)

7)من يلق ينين يلأنظاماة للشركة.
يلعام) يلجم   مديرلة  بمقأ�سى 
(،(1(1 ماي) ((7 بأاأيخ) يالسأثنائي 
في) يلشركاء) قرأ  يلا م  نفس  في 
يلشركة يلسالفة يلذكر تبعا لأف يت)
يلحصص يالجأماعاة يلسابق ذكرها)

مايلي):
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تأكاد رفاة يلساد بنعدي تحمد.

تهامي) بنعدي  يلساد  تعاين 

للشركة) كمسيرين  ي سف  ر3نعدي 

كما لهم يلقدأة في تمثالها ب يسطة)

يإلمضاء)يالجباأي لكل ريحد منهما.

يالجأماعاة) يلحصص  تقسام 

يلتي تنأمي إلى يلشركة يملذك أة تعاله)

لفائدة يل أثة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

ب جدة تحت أقم)11.314.
للخالصة ريإلشاأة

يملسير
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JAOUHARAT ADAM
SARL A ASSOCIE UNIQUE

تأساـــــس شـــــركـــة محدردة  يملـسـؤرلاـــة 
ذيت يلشريك يل حاد

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم) قد  بسال،) ((1(1 ي نا ) (( في)

يملسؤرلاة) محدردة  شركة  تأسيس 

تحمل) ريلتي  يل حاد  يلشريك  ذيت 

يلخصائص يلأالاة):

 JAOUHARAT ADAM(:(يلتسماة

ش.م.م.)ذيت يلشريك يل حاد.

يلركاب) نقل  (: يالجأماعي) يلهدف 

يملسأخدمين،) رنقل  يملدن،) بين 

يلبضائ ،) رنقل  يلسااحي،) ريلنقل 

يبسالاب) رجما   يلل جستي  ريلنقل 

ريل سائل يملأعلقة بتنظام يلخدمات)

تر يلشركات إلخ.

يملساهمة في شكل يكأأاب تر شريء)

بأي رسالة) تر  تباد   تر  تر مساهمة 

تخرى،)تر تسهم تر سنديت للشركات)

يلقائمة) يلشركات  تر  يملؤسسات  تر 

إنشاؤها،) سيأم  يلتي  تر  بالفعل 

ريلحق في با  هذه يملقأناات.

جما ) تحديدي  تكثر  ربشكل 

ريملالاة) يلأجاأية  يلعملاات 

ريلغير عقاأية) ريلعقاأية  ريلصناعاة 

يملأعلقة بشكل مباشر تر غير مباشر)

من) يلتي  تر  تعاله  يملحددة  بابشااء)

يملحأمل تن تعزز تط ير يلشركة.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
 111 1111)حصة بثمن) مقسم على)

دأهم للحصة يل يحدة.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.
 1 أقم) يلشقة  (: يالجأماعي) يملقر 
طريق) يلحديقة  إقامة  (98 عماأة)

يلقناطرة سال.
:)يلشريك يل حاد يلساد) يلتساير)
يسير يلشركة ملدة غير) ياسين ب�سي،)

محدردة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
سبأمبر) ((1 ي م) بسال  يالبأديئاة 

.(1(1
(: يلأجاأي) يلسجل  في  يالندأيج 
سجلت يلشركة في يلسجل يلأجاأي)

بسال تحت أقم)8)374.
لإلشاأة ريلنشر

يملسير يلشريك يل حاد):)يلساد ياسين ب�سي
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مكأب يتسأاذ كلدي عبد يلكريم

م ثق

زنقة يدأيس يبكبر عماأة أقم)1،)شقة أقم)1،)

يلطابق يبر  يلقناطرة

يلهاتف):)1537636868

شركة K2M ش.م.م.
إقريأ ب فاة شريك رتعاين مسير

ب فاة) يقر  أسمي  عقد  بمقأ�سى 
يبسأاذ) طرف  من  محرأ  شريك،)
م ثق بالقناطرة) كلدي عبد يلكريم،)
بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1)،)ت في يلساد)
 (6 ي م) بالقناطرة  تحمد،) ب عافاة 
بإأثه) فأحاط  (،(1(1 تغسطس)
بأاأيخ) يملؤأخة  يإلأيثة  لرسم  طبقا 
يآلتاة) يل أثة  (،(1(1 تغسطس) ((8
 711 تن) كما  بعد،) فاما  تسمائهم 
يملكها) كان  يلتي  يجأماعاة  حصة 
يملرح م ب عافاة تحمد يملذك أ تعاله)
 K(M باسم) يملعررفة  يلشركة  في 
إلى) كامل  بشكل  نقلها  تم  ش.م.م.،)
حصة) (91 نجاة) تأسالن  يلسادة  (:
يجأماعاة،)يآلنسة ب عافاة كنزة)))1 
ب عافاة) يآلنسة  يجأماعاة،) حصة 
))1)حصة يجأماعاة،)يآلنسة) زهيرة)
))1)حصة يجأماعاة) ب عافاة مريم)
حصة) ((44 ريلساد ب عافاة مررين)

يجأماعاة.

نتاجة ملا سبق ذكره،)تمت يإلشاأة)
باسم) يملعررفة  لشركة  يسأمريأ  إلى 
يلحالاين) بين يلشركاء) K(M)ش.م.م.)
1111)حصة يجأماعاة يلتي) كما تن)
يملذك أة) يلشركة  أتسما   تشكل 
يلنح ) على  ت زيعها  تم  قد  سلفا 
 391 نجاة) تأسالن  للسادة  (: يلأالي)
ب عافاة) لآلنسة  يجأماعاة،) حصة 
لآلنسة) يجأماعاة  حصة  (1(( كنزة)
ب عافاة زهيرة)))1)حصة يجأماعاة)
حصة) (1(( مريم) ب عافاة  لآلنسة 
ب عافاة مررين) رللساد  يجأماعاة،)

44))حصة يجأماعاة.
من) نجاة  تأسالن  يلسادة  تعاين 
قبل يلشركاء)بصفتها مسيرة للشركة)
لفترة غير محدردة م  منحها) رذلك 

صالحاات ريسعة.
 7 تبعا لذلك تم تعديل يلفصلين)
للشركة) يبسا�سي  يلنظام  من  (4( ر)
يملعررفة باسم)K(M)ش.م.م.)باملعنى)

يملبين تعاله.
بالأغايريت) يلأصريح  إيديع  تم 
يلأجاأي) بالسجل  يلذكر  يلسالفة 
لدى) يعاله  يملذك أة  للشركة 
 يملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة بأاأيخ

8))سبأمبر)1)1))تحت أقم)4656.
ملخص من تجل يلنشر

يبسأاذ كلدي عبد يلكريم
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BKL GLOBAL
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
مقرها يالجأماعي : 1)، ساحة تب  
بكر يلصديق، شقة أقم 8، تكدي  

يلر3اط
تعديل شركة

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
للجم ) بالر3اط  ((1(1 سبأمبر) (((
 BKL لشركة) يالسأثنائي  يلعام 

GLIBAL)ش.م.م.)تم مايلي):
يملصادقة على نقل يبسهم.

بم جب سند نقل يبسهم يململ كة)
(،(1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ) للشركة 
قام يلساد لحكام تي ب بأح يل)333 

سهم يملكها في يلشركة إلى):

- 166)سهم للساد قاسمي محمد.

167)سهم للساد ب فر�سي محمد)

تمين.

تحاين يلنظام يبسا�سي):

تحاين) يلعام  يالجأماع  يقرأ 

ملريعاة) للشركة  يبسا�سي  يلنظام 

يلأعديالت يلتي تم إقريأها.

يلضبط) بكأابة  يإليديع  تم  لقد 

تحت) بالر3اط  يلأجاأية  باملحكمة 

سبأمبر) ((9 بأاأيخ) (117917 يلرقم)

.(1(1
يلأجاأي) بالسجل  يلأقاد  أقم 

.151487
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دي ين يبسأاذ لحسن منق ش،)يمل ثق بالر3اط

شاأع عمر يبن يلخطاب،)عماأة)11)شقة أقم)6

تكدي  يلر3اط

يلهاتف):)773)153777

 HIDDA WASH شركة
ش.ذ.م.م.ش.ر.

أتسمالها : 11.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : بالر3اط حسان 
زنقة م الي يحمد ل كالي، عماأة 

31، شقة 8

تأسيس
في مؤأخ  م ثق  عقد   بم جب 

تم تأسيس شركة) (،(1(1 8)سبأمبر)

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد مميزيتها كالأالي):

 HIDDA WASH (: يلتسماة)

ش.ذ.م.م.ش.ر.

غسال) (: يالجأماعي) يلغرض 

يلسااأيت رإصالح يآلالت.

يملقر يالجأماعي):)يلر3اط،)حسان،)
زنقة م الي تحمد ل كالي،)عماأة)31،)

شقة)8.

مدة يلشركة):)تم تحديدها في)99 

سنة.
مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) أتسما  

11.111)دأهم.

يلتساير):)تم تعاين يلسادة أ3اعة)

غير)) ملدة  للشركة  كمسيرة  حادة 

محدردة.
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(،(1(1 سبأمبر) (31 بأاأيخ) يلأجاأية 

تحت أقم))11793.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  رتم 

تحت أقم)154993.
مقأطف ر3اان

يبسأاذ لحسن منق ش،)م ثق بالر3اط
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COOOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

Comptable(Agréé(par(l’état

AYO JAM TRANS
ش.ذ.م.م.

يملقر يالجأماعي : حي ينجامة، 
مجم عة يلنسام أقم 45)، س ق 

تأبعاء يلغرب
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
 AYO بشركة) للشركاء) يالسأثنائي 
يملنعقد) ش.ذ.م.م.) (JAM TRANS
 (8 بأاأيخ) يلغرب،) تأبعاء) بس ق 

سبأمبر)1)1)،)تقرأ مايلي):
للم ض ع) جديد  نشاط  إضافة 
لحساب) يلبضائ   نقل  (: يالجأماعي)

يلغير.
يلنظام) من  (( يلفصل) تعديل 

يبسا�سي.
تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة.

لهذي) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
بس ق) يالبأديئاة  باملحكمة  يملحضر 
سبأمبر) ((9 بأاأيخ) يلغرب  تأبعاء)
1)1)،)تحت أقم)2021/445)بملف)

يلسجل يلأجاأي أقم)6639).
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مكأب يبسأاذة إحسان يلبلغاتي
م ثقة بمكناس

6،)زنقة يإلسكندأية إقامة يلغزيلي،)يلطابق)
يبر ،)أقم)1)حمرية م.ج مكناس

يلهاتف)/)يلفاكس):)78)4)15355

TABLE DES UNIONS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
أتسمالها 11.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : أقم 4 حي 
يلبساتين، عين تارجطات

تأسيس

تلقأه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

م ثقة) يلبلغاتي،) إحسان  يبسأاذة 

بمكناس،)بأاأيخ)13)ي لا )1)1)،)تم)

إنشاء)يلقان ن يبسا�سي لشركة ذيت)

مسؤرلاة محدردة تأميز بالخصائص)

يلأالاة):

 TABLE DES شركة) (: يلتسماة)

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (UNIONS

يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد.

يلهدف):)هدف يلشركة.

يلأم ين) رخدمات  مطاعم 

يملأنقلة.

تشغال ريسأغال  يملحل يمل ج د)
بالرقم))1)زنقة عبد يمل من يمل حادي،)

عماأة يلطاب،)يملحل أقم)1.

بصفة عامة تنفاذ كل يلعملاات)

يلأجاأية،) يلصناعاة،) يلأقناة،)

يملنق لة تر يلعقاأية يملرتبطة) يملالاة،)

بشكل مباشر تر غير مباشرة بابشااء)

ير يلتي من يملحأمل) يملذك أة تعاله،)

تن تعزز تحقاقها رتط يرها.
حي) (4 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 

يلبساتين،)عين تارجطات.
أتسما  يلشركة):)أتسما  يلشركة)

 1111 إلى) دأهم مجزء) (11.111 ه )

دأهم) (111 بقامة) يجأماعاة  حصة 

ملك) في  جماعها  منها  ريحدة  لكل 

يآلنسة رئام تغبل ت.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)
يلأجاأي) بالسجل  تقاادها  تاأيخ 

مسبقا) حلها  تر  تمديدها  ريمكن 

عليها) يملنص ص  ملقأضاات  طبقا 

يبسا�سي) يلقان ن  في  تر  يلقان ن  في 

للشركة.

من) مسيرة  يلشركة  (: يلتساير)

بصفتها) تغبل ت  رئام  يآلنسة  طرف 

مسير رحاد رملدة غير محدردة.

ت قا ) حق  (: يالجأماعي) يلأ قا  

عق د يلشركة مخ   إلى يآلنسة رئام)

تغبل ت بصفتها مسير رحاد.

من) (5% يحأفظ بنسبة) (: يبأ3اح)

يالحأااط) تك ين  تجل  من  يبأ3اح 

يلقان ني.

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)
إلى)31)ديسمبر في كل سنة.

ملخص من تجل يلنشر

يبسأاذة إحسان يلبلغاتي

م ثقة
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BENUNES TRAVAUX
SARL AU

4))، حي يلحرية I يلطابق 3 يلشقة 
9، يملحمدية

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة 
لشريك رحاد

حرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 (1(1 سبأمبر) (( باملحمدية في تاأيخ)
لشركة) يبسا�سي  يلقان ن  إنشاء) تم 
رحاد) لشريك  يملسؤرلاة  محدردة 

خصائصها كالأالي):
يلتسماة):)بن ي نس تخاف .

تعما ) لجما   مقار   (: يمل ض ع)
يلبناء)يلحك ماة.

تاجر.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلأأسيس.
في) محدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111

حصة من فئة)111)دأهم للحصة.
 1111 (: أيشد) بن  ي نس  للساد 

حصة.
يلساد) تعاين  تم  يلشركة  إلديأة 
ي نس بن أيشد كمسير رحاد للشركة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) ((( ي م) باملحمدية 

تحت أقم)1975.
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NQ BY NAHI
SARL AU

4))، حي يلحرية I يلطابق 3 يلشقة 
9، يملحمدية

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة 
لشريك رحاد

حرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس) ((3 تاأيخ) في  باملحمدية 
يبسا�سي) يلقان ن  إنشاء) تم  ((1(1
لشريك) يملسؤرلاة  محدردة  لشركة 

رحاد خصائصها كالأالي):

يلتسماة):)تنكي باي نحي.
يق م) رساط  تر  تاجر  (: يمل ض ع)

بالسأيريد ريلأصدير.
مقار  يلأجاأة يإللكتررناة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
يلأأسيس.

في) محدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111

حصة من فئة)111)دأهم للحصة.
للسادة سناء)نحي):)1111)حصة.

إلديأة يلشركة تم تعاين يلسادة)
سناء)نحي كمسيرة رحادة للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) ((1 ي م) باملحمدية 

تحت أقم)1961.
373 P

 SOCIETE AZAYKU
SERVICES

SARL AU
Au(Capital(de 30.000 dhs

 Siège(social : Angle(Bd(des(Far
 et(rue(Chankit 2 ème(étage(Imm

N°5 Bouargan - Mohammedia
إغالق يلأصفاة للشركة

حرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تغسطس) (4 تاأيخ) في  باملحمدية 
يلخأاناة) يلحسابات  ريفق  ((1(1
ذمة) إبريء) يمنح  يملصفي  للأصفاة،)
قد) بحماني إلديأته،) يلحسن  يلساد 
رفت راليأه،)رتشاأ إلى إغالق تصفاة)

يلشركة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (1(1 تغسطس) ((5 في) باملحمدية 

تحت أقم)6)18.
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VOLT ACTIVE
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
يلعام) يلجم   ملحضر  طبقا 
ي نا ) (11 في) يملنعقد  يالسأثنائي 
.VOLT ACTIVE SARL(1)1))لشركة
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 1111.111 (: يلشركة) أتسما  
11111)حصة من) دأهم مقسمة إلى)

فئة)111)دأهم للحصة يل يحدة.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

بسال):)16145.
تقرأ مايلي):

من) يلشركة  أتسما   من  يلرف  
إلى ملا نين) (1111.111 ملا ن دأهم)
111.111))حاث تمت إضافة) دأهم)

ملا ن دأهم)1111.111)دأهم.
تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كاتب 
بسال في)3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)

.3746(
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INTAJ DEVELOPPEMENT
SARL

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
قد) (،(1(1 سبأمبر) (9 ي م) بالر3اط،)
تم تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة)

ريلتي تحمل يلخصائص يلأالاة):
 INTAJ DEVELOPPEMENT(:(يلتسماة

.SARL
 5.111.111 (: يلشركة) أتسما  
حصة) (51.111 على) مقسم  دأهم 

بثمن)111)دأهم للحصة يل يحدة.
 ((.511 (: محمد) يلساد صديني 

حصة.
 7511 (: منى) صديني  يلسادة 

حصة.
 (1111 (: يلسادة فدرى يلعبا�سي)

حصة.
 8 يسأ دي  أقم) (: يملقر يالجأماعي)
عماأة)11)يلطابق يبر ،)زنقة عنابة،)

يلر3اط.
يإلنعاش) (: يالجأماعي) يلهدف 

يلعقاأي.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأاسيس يلنهائي.
يلساد) يلشركة  يسير  (: يلتساير)
صديني محمد ريلسادة صديني منى)

ملدة غير محدردة.

(: يلأجاأي) يلسجل  في  يالندأيج 
يلأجاأي) بالسجل  يلشركة  سجلت 
بالر3اط ي م)9))سبأمبر)1)1))تحت)

أقم)154967.
لإلشاأة ريلنشر
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 LA GENERALE DES
BATIMENTS ET BUILDING

ش.م.م ذيت شريك ريحد
أتسمالها يالجأماعي : 111.111 

دأهم
يملقر يالجأماعي : يلشقة أقم 18)، 
 BB يلطابق يلثاني أقم )، عماأة

سريا ملحاماد 9 - مريكش
تأسيس

بمقأ�سى عقد مؤأخ بمريكش ي م)
تم رض  يلقان ن) ((1(1 سبأمبر) ((4
يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)
يلسمات) رذيت  ريحد  شريك  ذيت 

يلأالاة):
 LA GENERALE DES (: يلتسماة)
 BATIMENTS ET BUILDING

ش.م.م ذيت شريك ريحد.
مقارلة   : فعلاا  يملزير   يلنشاط 
يلبناء  تشغا   تر  يلعامة  يبشغا  

ريلهندسة يملدناة.
يلأجريباة  ريلدأيسات  يلخدمات 

ريلأنساق في يبرأيش.
يملقر يالجأماعي : يلشقة أقم 18)،)
يلطابق يلثاني أقم))،)عماأة)BB)سريا)

ملحاماد)9)-)مريكش.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.
 111.111 (: يالجأماعي  يلرتسما  
حصة) (1111 إلى) مقسم  دأهم 
لكل) دأهم  (111 فئة) من  يجأماعاة 

ريحدة.
تم تعاين يلساد أشاد) (: يلتساير)
للشركة) رحاد  كمسير  يلدأي ش  بن 

ملدة غير محددة.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلقان ني 
 (1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ) بمريكش 

تحت أقم)1)81)1.
ملخص قصد يلنشر

COMPTAGESTEX

مريكش
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 SOCIETE CARTOBOX
INDUSTRY

SARL AU
تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة

ذيت يلشريك يل حاد
بأاأيخ) عرفي  عقد  بم جب 
تأسيس) تم  بفاس،) ((1(1 7))ي لا )
تبعا) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

للمعطاات يلأالاة):
 CARTOBOX (: يلتسماة)

.INDUSTRY
يلهدف):)صناعة يلألفاف بال أق.
دريأ) بفاس  يالجأماعي  مقرها 
سيس) يلحاج  ترالد  تريبين  فنادق 

جماعة ترالد يلطاب.
 111.111 في) محدرد  (: أتسمالها)
دأهم يملقسمة على)1111)سهم بثمن)

111)دأهم للسهم يل يحد.
يملدة):)مدة يملقارلة محدردة في)99 
يلسجل) في  تاأيخ تسجالها  سنة من 

يلأجاأي.
يلتساير):)يملقارلة مسيرة من طرف)
يلساد يلخطاب علي يلحاملة للبطاقة)

.C797974(يل طناة أقم
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاية بفاس تحت أقم)69641)من)
يلسجل يلأجاأي رأقم)2021/4276 

بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).
للخالصة ريإلشاأة)-)يإلديأة
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CAREC.AS
CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS
ALAMI SAAD

OLEALU
SARL AU

فسخ يلشركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ))1)ي لا )1)1)،)قرأ يلشريك)
(»OLEALU« شركة) فسخ  يل حاد 
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 
يلرتسما ) ذيت  رحاد  بشريك 
رمقرها) دأهم  (111.111 يالجأماعي)
بفاس،جهة) يلكائن  يالجأماعي 
تمانة شقة) زنقة اللة  (1( ييب دأرم)

)1)يلطابق)6.

ح يت) شريف  يلساد  تسماة 
إبريهام كمصفي للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بفاس  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4183.
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CAREC.AS
CABINET DE REVISION COMPTABLE

ET CONSEILS
ALAMI SAAD

ALUTECH
SARL AU

فسخ يلشركة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ))1)ي لا )1)1)،)قرأ يلشريك)
(»ALUTECH« شركة) فسخ  يل حاد 
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 
يلرتسما ) ذيت  رحاد  بشريك 
رمقرها) دأهم  (111.111 يالجأماعي)
بفاس،جهة) يلكائن  يالجأماعي 
تمانة شقة) زنقة اللة  (1( ييب دأرم)

)1)يلطابق)6.
ح يت) شريف  يلساد  تسماة 

إبريهام كمصفي للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر) ((1 بأاأيخ) بفاس  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))418.
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STE R.A.M.Y.A INVEST
 IMMEUBLE(D(APPT 126
 AVENUE(MOHAMED 6,

HIVERNAGE MARRAKECH
تم بأاأيخ)7)سبأمبر)1)1))يجأماع)
عام يسأثنائي حدد بم جبه يلنقاط)

يآلتاة):
ترال):)ت سا  نشاط يلشركة

يلزأيعاة) يملناطق  رتشغال  إديأة 
)يلزأيعة،)يلصناعة يلزأيعاة،)يبغذية)

يلزأيعاة،)تس يق يمل يد يلزأيعاة).
يبسا�سي) يلقان ن  تحاين  (: ثاناا)

للشركة.
ثالثا):)تم يإليديع يلقان ني ي م))) 
لدى يملحكمة يلأجاأية) ((1(1 ي لا )

بمريكش تحت أقم)7811)1.
381 P
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OPEN LIFE
شركة محدردة يملسؤرلاة

أتسما  يالجأماعي : 111.111 دأهم
يملقر يالجأماعي : إقامة ج هرة رجدة 

عماأة 11 يلرقم 9 يلطابق يلثاني، 
رجدة

تأسيس
بأاأيخ)) يلشركاء) قريأ  بمقأ�سى 
يلقان ن) رض   تم  ((1(1 ي نا ) ((1
 OPEN( LIFE«« لشركة) يبسا�سي 
تأمثل) يملسؤرلاة  محدردة  (SARL

مميزيتها فاما يلي):
  OPEN( LIFE«( SARL« (: يلتسماة)

ش.ذ.م.م.
غرض يلشركة :

1 - منعش عقاأي.

) - كريء يلعقاأيت.
يلشركاء : يلساد محم دي محمد 

ريلساد سخس خ أشاد.
مقر يلشركة : إقامة ج هرة رجدة 
يلثاني،  يلطابق   9 يلرقم   11 عماأة 

رجدة.
يلشركة) تساير  يأم  (: يلتساير)
: يلساد يملام ني عبد هللا   من طرف)

ريلساد يملام ني تحمد.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
ب جدة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ)

.3333
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 SOCIETE KAPSET
IMMOBILIER

يلغير) يلجم   يملحضر  بمقأ�سى 
 15 بأاأيخ) يملنعقد  للشركاء) يلعادي 
يلقريأيت) يتخاذ  تم  ((1(1 سبأمبر)

يلأالاة):
 KAPSET«(1)-)أف  أتسما  للشركة
IMMOBILIER«)من)111.111)دأهم)
إلى)1.111.111)دأهم رذلك بما قدأه)
911.111)دأهم حاث تم خلق)9.111 
للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 
يلحساب) رذلك عن طريق  يل يحدة 

يلجاأي للشركاء.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1)،)تحت أقم)794191.
383 P

AAMIR DESIGN
SARL
تأسيس

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بالر3اط في)14)ي لا )1)1))تم تأسيس)
لها   محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شركة 

يلخصائص يلأالاة):
عامر) عصام  يلساد  (: يلشركاء)
حامل لبطاقة يلأعريف يل طناة أقم)
مغربي يلجنساة يلساكن) (A694638
بأجزئة يلنصيري أقم)9)حي يلرجاء)في)

هللا ح ي م يلر3اط.
.AAMIR DESIGN(:(يلتسماة

يلشكل يلقان ني : شركة محدردة 
يملسؤرلاة.

في  : يلغرض من يلشركة  يلهدف 
يملغرب :

نجاأة يبلامنا م.
يلديك أ.

يلعملاات  جما   عامة  ر3صفة 
يملرتبطة بصفة مباشرة تر غير مباشرة 
بالنشاط يملشاأ إلاه تعاله ريلتي من 
شأنها تسهال، تدعام رتنماة نشاط 
يملساهمات  جما   رتيضا  يلشركة، 
يملباشرة تر غير يملباشرة تيا كانت في 

مؤسسات ذيت هدف مماثل.
يملقر يالجأماعي : تجزئة يلنصيري)
أقم)9)حي يلرجاء)في هللا ح ي م يلر3اط.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلأجاأي.
حدد) (: يالجأماعي  يلرتسما  
دأهم) (111.111 أتسما  يلشركة في)
مقسم على)1111)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة م زعة كالأالي):
يلساد أضا عامر):)511)حصة.

يلساد عصام عامر):)511)حصة.
عين يلساد أضا عامر) (: يلتساير)
حامل لبطاقة يلأعريف يل طناة أقم)
عامر) عصام  ريلساد  (AA17(997
حامل لبطاقة يلأعريف يل طناة أقم)

A694638)كمسيرين للشركة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

فاتح يناير من كل سنة إلى)31)ديسمبر)

من نفس يلسنة.

بنسبة) يالحأفاظ  بعد  (: يبأ3اح)

يمنح يلباقي) لالحأااط يلقان ني،) (%5

لصاحب يلشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

بالسجل) ريلتسجال  يلقان ني 

يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية بالر3اط)

تحت أقم)154497)بأاأيخ)8)سبأمبر)

.(1(1

384 P

BROTHERS CAPITAL
SARL

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالر3اط)

تأسيس) تم  ((1(1 تغسطس) (( في)

لها   محدردة  مسؤرلاة  ذيت  شركة 

يلخصائص يلأالاة):

يلشركاء):)يلساد يلغيساني محمد)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  حامل 

يلجنساة) مغربي  (AB6(7463 أقم)

يلساكن بزنقة عين لكدح أقم)31)حي)

يلنهضة يلقرية سال.

محمد) سادي  قادير  يلساد 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  حامل 

يلجنساة) مغربي  (UA6(6177 أقم)

يلساكن بقطاع))))إقامة يبأز عماأة)

إي شقة)15)حي يلرياض يلر3اط.

حامل) محمد  بعبيت  يلساد 

أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 

EE31(149)مغربي يلجنساة يلساكن)

برقم)91)زنقة يبديأسة حي يلااسمين)

1)يلخميسات.

 BROTHERS (: يلتسماة)

.CAPITAL

يلشكل يلقان ني : شركة محدردة 

يملسؤرلاة.

في  : يلغرض من يلشركة  يلهدف 

يملغرب رخاأج يملغرب :

نشاط يلأعدين.

يإلنأاج،  يلبحث،  يلدأيسة، 

يلتس يق ريالسأغال .

يلعملاات  جما   عامة  ر3صفة 

غير  تر  مباشرة  بصفة  يملرتبطة 

تعاله  إلاه  يملشاأ  بالنشاط  مباشرة 

تدعام  تسهال،  شأنها  من  ريلتي 

رتنماة نشاط يلشركة، رتيضا جما  

يملباشرة  يملباشرة تر غير  يملساهمات 

هدف  ذيت  مؤسسات  في  كانت  تيا 

مماثل.

يملقر يالجأماعي : 15)شاأع يببطا )

شقة أقم)4)تكدي  يلر3اط.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تسجالها في يلسجل يلأجاأي.

حدد) (: يالجأماعي  يلرتسما  
دأهم) (111.111 أتسما  يلشركة في)

مقسم على)1111)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة م زعة كالأالي):

 (11 (: محمد) يلغيساني  يلساد 

حصة.

يلساد قادير سادي محمد):)411 

حصة.

يلساد بعبيت محمد):)411)حصة.

يلغيساني) يلساد  عين  (: يلتساير)

يلأعريف) لبطاقة  حامل  محمد 

يلساد) ر  (AB6(7463 أقم) يل طناة 

لبطاقة) حامل  محمد  سادي  قادير 

 UA6(6177 يلأعريف يل طناة أقم)

ر يلساد بعبيت محمد حامل لبطاقة)

 EE31(149 أقم) يل طناة  يلأعريف 

كمسيرين للشركة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

 31 إلى) سنة  كل  من  يناير  فاتح 

ديسمبر من نفس يلسنة.

بنسبة) يالحأفاظ  بعد  (: يبأ3اح)

يمنح يلباقي) لالحأااط يلقان ني،) (%5

لصاحب يلشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلقان ني ريلتسجال بالسجل يلأجاأي)

باملحكمة يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)

154591)بأاأيخ)14)سبأمبر)1)1).
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AMILKA
يلشركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تغاير يلفصل 14 من يلقان ن 

يبسا�سي
تلقأه) أسمي  عقد  بمقأ�سى  (- (1

يلسن �سي) حسني  نزهة  يبسأاذة 

 8 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  م ثقة 

يلعام) يلجم   فإن  (،(1(1 سبأمبر)

ذيت) بالشركة  للشركاء) يلعادي  غير 

(،»AMILKA« يملحدردة) يملسؤرلاة 

يلباضاء،) بالديأ  يالجأماعي  مقرها 
م الي) شاأع  يرأير،) ييت  زنقة  (،3
يلأجاأي) بالسجل  مسجلة  ي سف،)

تحت يلرقم يلأحلالي) للديأ يلباضاء)

غير) يلعام  للجم   رتبعا  (4198(9

 (1(1 سبأمبر) (15 بأاأيخ) يلعادي 

محمد) يلساد  بمقأضاه  عين  يلذي 

للشركة،) جديد  كمسير  شاحا 
يلقان ن) من  (14 يلفصل) تغاير  قرأ 

يبسا�سي.

II)-)رقد تم يإليديع يلقان ني لدى)

للديأ) يلأجاأية  يملحكمة  ضابطة 

 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم)793759.
من تجل يلنسخة ريإلشاأة

يملسير
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FARIIS VIANDE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسمالها 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 971، إضافي 

يلنهضة 1 حي يلنهضة، يلر3اط

بأاأيخ) بمقأ�سى عقد عرفي حرأ 

تم رض  يلقان ني) ((1(1 16)سبأمبر)

يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

خاصاتها كالأالي):

يلشركاء):)يلعاا�سي عبد يلفأاح.

خالد فاطمة.

خالد محمد.

يلهدف):)للشركة يبهديف يلأالاة):

يلدجاج،) يلأجاأة في يللح م،) (- (1

صاد) رمنأ جات  يلف يكه،) يلباض،)

يلسمك يلطازجة.

نصف) بالجملة،) رشريء) با   (- ((

لجما ) بالأقساط  ر3ا   يلجملة 

يملنأ جات يبغذية يلزأيعاة.

يملدة):)99)سنة.

فاما) محدد  (: يلشركة) أتسما  

إلى) مقسم  دأهم  (111.111 قدأه)

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (1111

لل يحدة م زعة بين يملساهمين على)

يلشكل يلأالي):

يلعاا�سي عبد يلفأاح):)611)حصة)

بمبلغ)61.111)دأهم.

حصة بمبلغ) (151 (: خالد فاطمة)

15.111)دأهم.

حصة بمبلغ) ((51 (: خالد محمد)

5.111))دأهم.

بمبلغ) حصة  (1111 (: يملجم ع)

111.111)دأهم.

يلتساير):)تساير يلشركة من طرف)

يلسادة خالد فاطمة.

يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع)

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 

بالر3اط ي م)9))سبأمبر)1)1))تحت)

أقم)117969.
يلأجاأي) بالسجل  يلأقااد  أقم 

.154969
بمثابة مقأطف ر3اان
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SOCIETE SALE CLEAN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

بشريك رحاد

يلسجل يلأجاأي سال أقم 17483

بمقأ�سى سند عرفي محرأ بسال)

في فاتح تكأ 3ر)1)1)،)تم يلأالي):

باع يلساد عبد يالاله بعزيري،)ذر)

للبطاقة) يلحامل  يملغر3اة،) يلجنساة 

 511 (،AB197718 أقم) يل طناة 

لفائدة) دأهم،) (111 فئة) من  حصة 

ذر) يلساد منصف يلفاللي يملدغري،)

للبطاقة) يلحامل  يملغر3اة،) يلجنساة 

من) جزء) (AB149991 أقم) يل طناة 

 SOCIETE SALE شركة) في  حصأه 

CLEAN)بما مجم عه)51.111)دأهم).

شركة) من  يلشركة  تح يل  رتم 
بشريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  إلى  رحاد 

يملحدردة.
من) يلشركة  مقر  تح يل  رتم 
تجزئة يبمل شاأع) (4 شقة) (4 عماأة)
م الي يلطاب يلعل ي سال إلى عماأة)
تجزئة يبمل شاأع م الي) (8 شقة) (4

يلطاب يلعل ي سال.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
بسال) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) (16 ي م)
ه ) يلأجاأي  يلسجل  أقم  (37417

.17483
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 PARAPHARMACIE BENI
MELLAL
SARL AU

بمقأ�سى يملحضر يملصادق علاه)
يالسأثنائي) يلعام  يلجم   طرف  من 
 PARAPHARMACIE BENI« لشركة)
يملعررفة   ،»MELLAL SARL AU
يخأصاأي ب »PBM« رذلك بأاأيخ 1) 

سبأمبر 1)1) تقرأ ما يلي :
يملذك أة  للشركة  يملسبق  يلحل 

تعاله.
 : يلشركة  تصفاة  عن  يملسؤرلة 

يلسادة عائشة زيلام.
مكان يلأصفاة ه  : شاأع محمد 

يلخامس أقم 7 بني مال .
بكأابة  تم   : يلقان ني  يإليديع 
ببني  يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
 (3 بأاأيخ   988 أقم  تحت  مال  

سبأمبر 1)1).
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TAADLOUNT
SARL AU

بمقأ�سى يلعقد يلعرفي يملصادق)
علاه بأاأيخ)))سبأمبر)1)1))تم إنشاء)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
يلخصائص) تحمل  ريحد  بشريك 

يلأالاة):

 TAADLOUNT SARL (: يلتسماة)

.AU

يلنجاأين) حي  (: يالجأماعي) يملقر 

يلقصيبة يغبالة.

يبشغا ) (: يالجأماعي) يلغرض 

يملخألفة ريلبناء،)يلأجاأة ثم يالسأيريد)

ريلأصدير.

أتس يملا )):)81.111)دأهم.

مدة يلشركة):)99)سنة يبأديء)من)

تاأيخ تسجالها في يلسجل يلأجاأي.

عبد) يمغ�سي  يلساد  (: يملسير)

يلرحام،)CIN N° IA1131(1،)رذلك)

ملدة غير محددة.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) رتنأهي  يناير 

سنة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بقصبة)

يلسجل) (،111 أقم) تحت  تادلة 

 (3 بأاأيخ) ((151 أقم) يلأجاأي 

سبأمبر)1)1).
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LA MANOUSSA

شركة محدردة يملسؤرلاة

أتسمالها 111.111 دأهم

نقل يملقر يالجأماعي
بأاأيخ يلعام  يلجم   قرأ  (- (I 

 8)ي لا )1)1))تح يل يملقر يالجأماعي)

لام ن،) ريد  يمباأك  بن  ضاعة  من 

(،38 ليسأقر ب) تماأة،) عين يلع دة،)

(،B(شاأع شالة إقامة يلرياض،)حسان

يلطابق يلخامس،)شقة)17،)حسان،)

يلر3اط.

II)-)على إثر هذي يلأغاير تم تعديل)

يلفصل يلريب  من قان ن يلشركة.

III)-)تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

سبأمبر) ((3 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)117719.
للباان ريلنشر
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شركة بيمجي ترونس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
ذيت أتسما  : 411.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : دريأ برج حمدين 
سادي بابي شأ كة ييت باها

1)-)طبقا ملقأضاات يلجم  يلعام)
سبأمبر) ((1 في) يملؤأخ  يالسأثنائي 
تمت) تررنس  بامجي  لشركة  (،(1(1

يملصادقة على ما يلي):
ممل كة) حصة  ((111 تف يت)
للساد مجاط عبد يلجباأ إلى يلساد)

برين يملصطفى.
ممل كة) حصة  (1111 تف يت)
برين) يلساد  إلى  ماأية  برين  للسادة 

غزالن.
تحديد صالحاات يإلديأة يملسيرة)

يلجديدة.
تحاين مل يد يلنظام يبسا�سي.

تسئلة مخألفة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بإنزكان)
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((9 بأاأيخ)

.(1(1
بمثابة مقأطف ر3اان

يملسير
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حر3   عبد يلحق
مكأب يملحاسبة

16)شاأع يلر3اط تازة يلجديدة
يلهاتف):)81916)1535

STE MABANE
SARL AU

شركة محدردة يملسؤرلاة
 ذيت يلشريك يل يحد

أتسمالها يالجأماعي : 111.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : شاأع حسن 

بحأات عماأة ب صفاحة تازة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
رض ) تم  ((1(1 ي نا ) (7 بأاأيخ)
محدردة) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
يملسؤرلاة ذيت يلشريك يل حاد ذيت)

يلخصائص يلأالاة):
 STE MABANE SARL (: يلتسماة)
شركة محدردة يملسؤرلاة ذيت) (AU

يلشريك يل حاد.

يلهدف):)جزيأ بالجملة ريلأقساط.

مم ن حفالت.

مطعم.
أتسما ) حدد  (: يلشركة) أتسما  

م زعة) دأهم  (111.111 في) يلشركة 

إلى)1111)حصة يجأماعاة من قامة)

دأهم بشكل كامل إلى يملساهم) (111

يل حاد يلساد محمدين يملزكلدي.

في يلشركة  مدة  حددت  (:  يملدة)

 99)سنة يبأديء)من تاأيخ تأسيسها.

محمدين) يلساد  عين  (: يلتساير)

تخ يله) للشركة م   يملزكلدي مسيري 

باسم) للأصرف  يلصالحاات  كل 

يلشركة.

حسن) شاأع  (: يالجأماعي) يملقر 

بحأات عماأة ب صفاحة تازة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلضبط) كأابة  لدى  يلقان ني 

 (3 ي م) بأازة  يالبأديئاة  للمحكمة 

 513 أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر)

يلسجل يلأجاأي أقم)6191.
إمضاء):)يلساد محمدين يملزكلدي

393 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 616 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

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

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

 STE LIBRAIRIE AMADAL N
TOUSNA

SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تأسيس
بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

حرأت) ببا كرى  ((1(1 سبأمبر) (11

ق ينين شركة ذيت مسؤرلاة محدردة)

خصائصها كالأالي):

 STE LIBRAIRIE شركة) (: يالسم)

AMADAL N TOUSNA

يبهديف):)رأيقة.

يلطابق يلسفلي) (: يملقر يالجأماعي)
با كرى) (CP5/R ريأغن) ييت  حي 

يشأ كة ييت باها.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.

في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

إلى) مقسم  دأهم  (111.111 مبلغ)

1111)حصة بثمن)111)دأهم لل يحد)

م زع كالأالي):

يلسادة يلسعدية ب مسع د):)711 

حصة.

يلسادة يامنة مريأي):)311)حصة.

يملجم ع):)1111)حصة.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

كل) من  ديسمبر  (31 في) رتنأهي  يناير 

سنة.

يلشركة) بتساير  يق م  (: يلتساير)

رملدة غير محدردة يلسادة يلسعدية)

ب مسع د.

يإلمضاءيت)) تك ن  (: يإلمضاءيت)

للسادة) فقط  ريالجأماعاة  يلبنكاة 

يلسعدية ب مسع د.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

3))سبأمبر) يالبأديئاة بانزكان بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)1985.
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STE VRMD
SARL AU

تم بأاأيخ))1)ي لا )1)1))يجأماع)

يلنقط) عام يسأثنائي حدد بم جبه 

يلأالاة):

نقل يملقر يلرئي�سي للشركة يلكائن)

بالم) مجا   (1 أقم) باملكأب  سابقا 

محافظة) (GH(6 يملسماة) يمللكاة 

تحنارت) يلقررية  يلجماعة  يلح ز 

يمزميز كلم) بلدية تمصل حت طريق 

(: يلجديد) يلعن ين  إلى  مريكش  (1(

ب يلطابق يبأ�سي) (474 يملكأب أقم)

أقم)1)تجزئة يملسيرة)))مريكش.)رذلك)

يبأديء)من))1)ي لا )1)1).

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

بأاأيخ) في مريكش  يلأجاأية  يملحكمة 

أقم) تحت  ((1(1 تغسطس) ((4

.1(6919
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STE BRAKET ACCESSOIRES
SARL

يجأماع) ((1(1 ماي) (17 تم بأاأيخ)

يلنقط) عام يسأثنائي حدد بم جبه 

يلأالاة):

يلكائن سابقا) يلرئي�سي  يملقر  نقل 

باملكأب أقم)))زيرية زنقة أيف رزنقة)

يأحا عماأة ج يأ)))يلشقة أقم)7)عين)

يلجديد) يلعن ين  إلى  مريكش  مزريأ 

يملحل أقم)11)يلطابق يبأ�سي عماأة ي)

تجزئة يالزدهاأ تمديد مناأة مريكش.

بإمضاء) يلشركة  سألزم  ر3الأالي 

يلسادة) تر  كأاني  إبريهام  يلساد 

بالنسبة) لكن  ياسمانة.) بجات 

يلشركة) سألزم  يلبنكاة  لل ثائق 

تر) كأاني  إبريهام  يلساد  بإمضاء)

يلساد) تر  ياسمانة  بجات  يلسادة 

يملام ن كأاني.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

بأاأيخ) في مريكش  يلأجاأية  يملحكمة 

أقم) تحت  ((1(1 تغسطس) (17

.1(6837
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 SOCIETE BLACKSHEEP

PHILOSOPHY
SARL

تم بأاأيخ)8))ي نا )1)1))يجأماع)

يلنقط) عام يسأثنائي حدد بم جبه 

يلأالاة):

نقل يملقر يلرئي�سي للشركة يلكائن)

يلخطابي) يلكريم  عبد  بشاأع  سابقا 

يملدخل ي) (( مركز يبعما  برج مناأة)

مريكش) (3 يلشقة) يبر   يلطابق 

 439 أقم) (: يلجديد) يلعن ين  إلى 

يملنطقة) (( تجزئة يملساأ يلشقة أقم)

يلصناعاة مريكش.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 

بأاأيخ) في مريكش  يلأجاأية  يملحكمة 

7)سبأمبر)1)1))تحت أقم)5))7)1.
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BANS CAPITAL
SARL

تأسيس شركة
في مؤأخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 
1))سبأمبر)1)1)،)تم إيديع يلقان ن)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 
 (1(1 سبأمبر) ((( بأاأيخ) يملحدردة 

رذيت يملميزيت يلأالاة):
BANS CAPITAL SARL(:(يلتسماة

يلشركاء):
يل دغيري) جال   محمد  يلساد 

لفش ش.
يلسادة ناان فاطمة يلزهريء.

يلشركة،) من  يلغرض  (: يلهدف)
يلخاأج،) في  تر  يملغرب  في  س يء)
لحسابها يلخاص رلحساب يلغير،)ه )

مماأسة يبنشطة يلأالاة):
حاازة رإديأة تسهم تر حصص في)
تي شركة م ج دة تر سيأم إنشاءها،)
تجاأية تر  صناعاة  كانت   س يء)
)تر مالاة تر زأيعاة تر عقاأية تر غيرها.
يلأجاأية) يلعملاات  كافة  إنجاز 
ريلصناعاة ريملالاة ريملدناة ريملنق لة)

ريلعقاأية.
يالسأح يذ على حصة في شركات)
هدفها كذلك يالسأح يذ على تص  )

لبناء)يبص   رإديأتها رتنظام نقلها.
ريلنصائح) يلخدمات  جما  
س يء) يلشركات  لصالح  ريلدأيسات 
مالاة تر  تجاأية  تر  إديأية   كانت 

)تر غيرها.
سماة) زنقة  (: يالجأماعي) يملقر 
إقامة شهرزيد)3)يلطابق)5)أقم))))حي)

يلنخال يلديأ يلباضاء.
من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  
يالجأماعي محدد في)111.111)دأهم.

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)
يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)ديسمبر.
تم تعاين يلساد محمد) (: يلتساير)
يلحامل) لفش ش  يل دغيري  جال  
 BJ39945 أقم) يل طناة  للبطاقة 

مسيري للشركة.

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

سبأمبر) ((( بأاأيخ) يلباضاء،) بالديأ 

1)1)،)تحت أقم)9)5166.
ملخص قصد يلنشر
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 BRILLANT MOROCCO

SARL
أتسما  يلشركة 111.111 دأهم

تأسيس شركة
في مؤأخ  عرفـي  عقد   بمقأ�سى 

إيديع) تم  (،(1(1 تغسطس) (31  

ذيت) لشركة  يلأأسي�سي  يلقان ن 

يملسؤرلاة يملحدردة ر ذيت يملميزيت)

يلأالاة:

يلتسماة):

BRILLANT MOROCCO

يلهدف):)

-)صن  رتس يق يلسجاد ريلسأائر)

بجما  تن يعها.

بالجملة،) رتصدير،) يسأيريد  (-

لجما ) يلأقساط،) بالجملة،) شبه 

يملنأجات يملأعلقة بابنشطة يملذك أة)

تعاله؛

بابنشطة) يملأعلقة  -يلخدمات 

يملذك أة تعاله.

11)زنقة يلحرية) (: يملقر يالجأماعي)

يلطابق)3)أقم)5)يلديأ يلباضاء

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

يالجأماعي محدد))في)111.111)دأهم

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.

يلساد) تعاين  تم  (: يلتساير)

GUNAY GUMUS

باملركز)) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ يلباضاء،) ( يلجه ي لالستثماأ)

بأاأيخ)14/09/2021.
ملخص قصد يلنشر

399 P

 GLOBAL SMART AND
 CUSTOMISED
 CONSULTING
(GS2C(  SARL(AU

أتسما  يلشركة)111.111)دأهم
تأسيس شركة

في) مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إيديع  تم  (،31/08/2021
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 
رذيت) ريحد  بشريك  يملحدردة 

يملميزيت يلأالاة):
 Global( smart( and يلتسماة:)
  Customised(Consulting((GS2C(

يلهدف):)
-)إجريء)عملاات يلأدقاق ريلرقابة)

يلديخلاة.
-)يالستشاأيت ريلأدأيب.

يإلديأة) في  يالستشاأيت  (-
ريإلستريتاجاة رتكن ل جاا يملعل مات)
يلأقدم) رمبادأيت  يلرقماة  ريملهن 
يملقدمة للشركات ريملؤسسات يلعامة)

رشبه يلعامة.
ريلشركات) يبفريد  تدأيب  (-

ريملؤسسات يلعامة رشبه يلعامة.
للشركات) يلرقمي  يلأح    (-

ريملؤسسات يلعامة رشبه يلعامة
-)دعم يلشركات في مجاالت يلشريء)
ريلأميز) يلأ أيد  رسلسلة  ريلأ أيد 

يلتشغالي.
هندسة) إلعادة  يلشركات  دعم  (-

يلعملاات ريملنظمات.
(... دعم يلشركات في يلأ ظاف) (-

يلخ.
11)زنقة يلحرية) (: يملقر يالجأماعي)

يلطابق)3)أقم)5)يلديأ يلباضاء.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.
يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

يالجأماعي محدد)111.111)دأهم.)
يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)
يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.
يلسادة)) تعاين  تم  (: يلتساير)

خديجة يلقاسمي.

باملركز)) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ يلباضاء،) ( يلجه ي لالستثماأ)

بأاأيخ)14/09/2021.
ملخص قصد يلنشر
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نيو أوطو رميساء
NEW AUTO ROUMAISSAE

تأسيس شركة
بالر3اط) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم تأسيس) (،(1(1 ))سبأمبر) بأاأيخ)

شركة بامل يصفات يلأالاة):

ذيت) يملسؤرلاة،) شركة محدردة 

يلشريك يل حاد.

يلتسماة):)نا  ترط  أميساء.

زنقة) (،54 (: يالجأماعي) يملقر 

تانسافت،)شقة)1،)تكدي ،)يلر3اط.

رشريء،) با   (: يالجأماعي) يلهدف 

يلسااأيت) رتصدير  يسأيريد 

يملسأعملة ريلجديدة.

يلتساير):)يلساد أزيق يي ب.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

مقسمة إلى)1111)حصة من فئة)111 

يل حاد) يلشريك  إلى  مسندة  دأهم 

يلساد أزيق تي ب.

يملدة):)99)سنة.

تم يإليديع يلقان ني لدى يملحكمة)

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)5)1178 

بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).

يلتسجال بالسجل يلأجاأي تحت)

أقم)154915.
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يئأماناة ك نفيسك  ش م م

ساجد مالتي سيرفيس 

 SAJID MULTI SERVICE 

SARL D’AU
تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة 

بشريك رحاد

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) تأسيس  تم  (،19/08/2021

يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

بشريك رحاد خصائصها كاآلتي):)
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-)يلتسماة):)ساجد مالتي سيرفيس
يلغرض يالجأماعي:)تح يل يالم ي )

ريسأغال  مقهى.)
 67 :بل ك) ( يالجأماعي) يملقر  (-
يلبقعة)11)حي لال مريم سادي عثمان)

يلديأيلباضاء).
-)يملدة):)99)سنة

 111.111 يلرتسما  يالجأماعي:) (-
1111)حصة بقامة) دأهم مقسم إلى)
111)دأهم))لكل ريحدة)،)كلها محرأة)
ساجد،) يمحمد  يلساد  لفائدة 
بأاأيخ) يملزديد  يلجنساة،) مغربي 
يلساكن) ببرشاد،) (01/01/1964
 (3  -  ( زنقة طريبلس أقم ب) (5( ب)

يلديأيلباضاء)
يلسادة) عانت  (: يلتساير) (-
بأاأيخ) يملزديدة  (، ساجد) تسماء)
يلساكنة) بالباضاء،) (06/05/1997
مريم) لال  حي  (11 يلبقعة) (67 ك) ب 
سادي عثما ن يلديأيلباضاء))كمسيرة)

منفردة للشركة ملدة غير محدردة.
تبأدئ من فاتح) (: يلسنة يملالاة) (-

يناير إلى)31)دجنبر.
بكأابة) تم  يلقان ني:) يإليديع 
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
   27/09/2021 بأاأيخ) يلباضاء)
تحت) يلأجاأي  بالسجل  ريلأقااد 

عدد)))83).517
مقأطف ر باان
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 PHARMACIE BAHJA
CASABLANCA

SARL AU
يلسجل يلأجاأي 517169

تأسيس شركة
في) مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إيديع  تم  (،16/06/2021
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 
يملحدردة بشريك رحاد ذيت يملميزيت)

يلأالاة:
 PHARMACIE BAHJA(:(يلتسماة

CASABLANCA
مسأ صف) تشغال  (: يلهدف)

صادلاة.

 1(9-131 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 
زنقة أقم)135)عين شق يلديأ يلباضاء)

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

    7.843.111 في) محدد  يالجأماعي 

حصة) (78.431 إلى) مقسم  دأهم 

دأهم) (111 فئة) من  يجأماعاة 

لل يحدة،)مكأتبة ر محرأة بالكامل)

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.

يلتساير):)تم تعاين يلسادة نعامة)

غير) ملدة  للشركة  مسيرة  يلفشأالي 

محدردة

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأي لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)

(،24/09/2021 بأاأيخ) يلباضاء،)

تحت أقم)793951.
ملخص قصد يلنشر
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PHARMACIE BORDAS
ش.م.م  أتسمالها 111.111 دأهم 

يلـأــأسـيـس
بالديأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم) (14-19-(1(1 بأاأيخ) يلباضاء)

تحرير يلقان ن يبسا�سي لشركة ذيت)

مسؤرلاة محدردة خاصاتها كالأالي:

 PHARMACIE (: يلتسماة)

BORDAS

يلهدف):)يسأغال  صادلاة.

ريبجهزة) يلصادالناة  يمل يد  با  

يلطباة

يملقر يالجأماعي))تندلس يملحمدية)

GH 6)عماأة)17)يلرقم)1)يملحمدية.

يملدة):)99)سنة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

مقسمة إلى)111)حصة من فئة)111 

يل حاد) يلشريك  رزعت على  ( دأهم)

يلساد ي سف مفقه.

يلتساير:عهد به ملدة غير محددة)

ي سف) للساد  مطلقة  بصالحاات 

مفقه.

ٍيلى31  يناير) (1 من) (: يلسنة يملالاة)
دجنبر).

لالحأااط يلقان ني) (%5 ( (: يبأ3اح)
ي ض ) تر  ينقل  تر  ي زع  تما  ريلباقي 
تحت يالحأااط))حسبما يقرأه يلجم )

يلعام.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 
بأاأيخ)) (1987 أقم) تحت  باملحمدية 

 (3-19-(1(1
بالسجل) يلشركة  تقااد  تم 
يلأجاأي باملحمدية تحت أقم)8897) 

بأاأيخ))1)1)-3-19).
من تجل يلأخلاص ريإلشهاأ)
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   DRIBA ELECTRO SARL AU
تأسيس شركة 

عرفي))) عقد  بمقأدى 
تم) يلباضاء،) بالديأ  (09/09/2021
لأأسيس) يبسا�سي  يلقان ن  رض  
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة))ذيت))
بالخص صاات) يل حاد  يلشريك 

يلأالاة):
)يلتسماة):)»دأيبا يلاكترر«))

)غرض يلشركة:)
با  يلأجهيزيت يملنزلاة

زنقة يب  بكر) (( (: يملقر يالجأماعي)
 11 شقة) يلأالث  يلطابق  يلبقالني 

ليساطاناا)))يلديأ يلباضاء.
يلسادعأاق) طرف  من  يلتساير:)
ملدة) للشركة  مسير  يملصطفي،)
إنشاء) ي م  من  يبأديء) محدردة  غير 

يلشركة.
في) يلرتسما   حدد  يلرتسما :)
 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111

حصة ب)111)دأهم لكل حصة.
في) يلشركة  مدة  حددت  يملدة:)
تسجالها) تاأيخ  من  يبأديء) عاما  (99

بالسجل يلأجاأي.
بمركز) يلقان ني  يإليديع  تم 
ريملسجل) يلباضاء) بالديأ  يالستثماأ 
بالسجل يلأجاأي تحت أقم)771)51 

بأاأيخ)22/09/2021.
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SOCIETE BOUCH PROMO
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 11.111) دأهم

يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء
إقامة بريمة يرفيس أقم 115 شقة 
16 يلطابق 3 زيرية زنقة 11 يناير 

رمصطفى يملعاني
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
تم) بالديأ يلباضاء) ((1(1 سبأمبر) (9
ذيت) برم «) »ب ش  شركة) تأسيس 

يملميزيت يلأالاة):
يلتسماة):)ب ش برم .

يمل ض ع):)لشركة كم ض ع ديخل)
يملغرب رخاأجه):

ريلأجهيز) منعش عقاأي في يلبناء)
ريلتشياد.

يملنق  ) يلعقاأ  في  ريلشريء) يلبا  
رغير يملنق  .

جما  يملعامالت يلصناعاة يملالاة)
ترتبط) يلتي  ريلعقاأية  يلأجاأية 
بطريقة مباشرة تر غير مباشرة بهدف)

يلشركة.
يملدة):)99)سنة.

يلباضاء) يلديأ  (: يالجأماعي) يملقر 
شقة) (115 إقامة بريمة يرفيس أقم)
يناير) (11 زنقة) زيرية  (3 يلطابق) (16

رمصطفى يملعاني.
أتسما  يلشركة):)11.111))دأهم)
مقسمة  )111))حصة من فئة)111 
يل يحدة م زعة على) للحصة  دأهم 

يلشكل يلأالي):
من) حصة  (1(11 ب طالن) تحمد 
 1(1.111 مقابل) دأهم  (111 فئة)

دأهم.
أشاد ب طالن)811)حصة من فئة)

111)دأهم مقابل)81.111)دأهم.
يحمد) يلساد  عين  (: يلتساير)

ب طالن كمسير رحاد للشركة.
فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 
تاأيخ) من  يبرلى  يلسنة  عدي  ما 
يلتسجال بالسجل يلأجاأي للمحكمة)

يلأجاأية بالديأ يلباضاء.



20059 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

بأ قا ) ملزمة  يلشركة  (: يلأ قا )

يملسير يل حاد يملذك أ يسمه تعاله.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) (17 بأاأيخ) يلباضاء)

بالسجل) (،793138 أقم) تحت 

يلأجاأي تحت أقم):)516155.
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SOCIETE SIMANO PROMO
SARL d’AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 11.111) دأهم

يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء

إقامة بريمة يرفيس أقم 115 شقة 

16 يلطابق 3 زيرية زنقة 11 يناير 

رمصطفى يملعاني

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

يلباضاء) بالديأ  ((1(1 فاتح سبأمبر)

»سامان  بررم «) تم تأسيس شركة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):

يلتسماة):)سامان  بررم .

يمل ض ع):)لشركة كم ض ع ديخل)

يملغرب رخاأجه):

ريلأجهيز) منعش عقاأي في يلبناء)

ريلتشياد.
يملنق  ) يلعقاأ  في  ريلشريء) يلبا  

رغير يملنق  .

جما  يملعامالت يلصناعاة يملالاة)

ترتبط) يلتي  ريلعقاأية  يلأجاأية 

بطريقة مباشرة تر غير مباشرة بهدف)

يلشركة.

يملدة):)99)سنة.

يلباضاء) يلديأ  (: يالجأماعي) يملقر 

شقة) (115 إقامة بريمة يرفيس أقم)
يناير) (11 زنقة) زيرية  (3 يلطابق) (16

رمصطفى يملعاني.
أتسما  يلشركة):)11.111))دأهم)

مقسمة  )111))حصة من فئة)111 

يل يحدة م زعة على) للحصة  دأهم 

يلشكل يلأالي):

حصة) ((111 عبد يلحق يلسمان)

 (11.111 111)دأهم مقابل) من فئة)

دأهم.

عين يلساد عبد يلحق) (: يلتساير)

يلسمان كمسير رحاد للشركة.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 

تاأيخ) من  يبرلى  يلسنة  عدي  ما 

يلتسجال بالسجل يلأجاأي للمحكمة)

يلأجاأية بالديأ يلباضاء.

بأ قا ) ملزمة  يلشركة  (: يلأ قا )

يملسير يل حاد يملذك أ يسمه تعاله.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) (17 بأاأيخ) يلباضاء)

بالسجل) (،793137 أقم) تحت 

يلأجاأي تحت أقم):)516153.
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SOCIETE MEHDI PROMO
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 11.111) دأهم

يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء

إقامة بريمة يرفيس أقم 115 شقة 

16 يلطابق 3 زيرية زنقة 11 يناير 

رمصطفى يملعاني

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

تم) بالديأ يلباضاء) ((1(1 سبأمبر) (9

ذيت) »مهدي بررم «) تأسيس شركة)

يملميزيت يلأالاة):

يلتسماة):)مهدي بررم .

يمل ض ع):)لشركة كم ض ع ديخل)

يملغرب رخاأجه):

ريلأجهيز) منعش عقاأي في يلبناء)

ريلتشياد.
يملنق  ) يلعقاأ  في  ريلشريء) يلبا  

رغير يملنق  .

جما  يملعامالت يلصناعاة يملالاة)

ترتبط) يلتي  ريلعقاأية  يلأجاأية 

بطريقة مباشرة تر غير مباشرة بهدف)

يلشركة.

يملدة):)99)سنة.

يلباضاء) يلديأ  (: يالجأماعي) يملقر 

شقة) (115 إقامة بريمة يرفيس أقم)
يناير) (11 زنقة) زيرية  (3 يلطابق) (16

رمصطفى يملعاني.

أتسما  يلشركة):)11.111))دأهم)
مقسمة  )111))حصة من فئة)111 
يل يحدة م زعة على) للحصة  دأهم 

يلشكل يلأالي):
حصة) (1111 ب طالن) يملصطفى 
 111.111 111)دأهم مقابل) من فئة)

دأهم.
عبد يلصمد ب طالن)1111)حصة)
 111.111 111)دأهم مقابل) من فئة)

دأهم.
يملصطفى) يلساد  عين  (: يلتساير)
ب طالن) يلصمد  رعبد  ب طالن 

كمسيرين رحادين للشركة.
فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 
سنة كل  من  ديسمبر  (31 إلى)  يناير 
تاأيخ) من  يبرلى  يلسنة  عدي  ما 
يلتسجال بالسجل يلأجاأي للمحكمة)

يلأجاأية بالديأ يلباضاء.
بأ قا ) ملزمة  يلشركة  (: يلأ قا )
يملسيرين يل حادين يملذك أ يسمهما)

تعاله.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) (17 بأاأيخ) يلباضاء)
بالسجل) (،793136 أقم) تحت 

يلأجاأي تحت أقم):)516151.
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       JML DEVELOPMENT  SARL
تأسيس شركة

R.C  n°517427
مؤأخ) عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
في)) ريملسجل  (2021/06/16 في)
يلقان ن) إيديع  تم  (،1/07/2021
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 

يملحدردة))ر ذيت يملميزيت يلأالاة:
  JML DEVELOPMENT(:(يلتسماة

       SARL
يلهدف):)منعش عقاأي)

إقامة) (: يالجأماعي) يملقر 
أرديني) إبريهام  شاأع  ((17 يلفأح،)
يلطابق يبر ) (،13 أقم) بررل نج نج،)

بالديأ يلباضاء.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

11.111.دأهم) ( في) ( يالجأماعي محدد)

111)حصة يجأماعاة من) مقسم إلى)

مكأتبة لل يحدة،) دأهم  (111 (  فئة)

)ر محرأة بالكامل ر م زعة لفائدة):

 75 أ�سى) يحمد  يملسفر  يلساد 

سهم))7511)دأهم

سهم))) ((5 لبنى) لحل   يلسادة 

511))دأهم

يجأماعاة)) مشاأكة  (111 إجمالي)

11.111)دأهم

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.

غير) لفترة  تعاين  تم  (: يلتساير)

مسيرة) لبنى  لحل   يلسادة  محدردة 

للشركة

بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأي لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)

(،28/09/2021 بأاأيخ) يلباضاء،)

تحت أقم794311
ملخص قصد يلنشر
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 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

 CENTRE DE DIALYSE BEN 

 AHMED AMZAB
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أتسمالها 111.111  دأهم

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ))بالديأ)

يلباضاء)بأاأيخ)15)ي لا ز)1)1)،)تم)

ذيت) لشركة  تسا�سي  قان ن  تحرير 

مسؤرلاة محدردة باملميزيت يلأالاة):

ذيت) :شركة  يلشركة) شكل  (-

مسؤرلاة محدردة

 CENTRE DE((:(((تسماة يلشركة(-

DIALYSE BEN AHMED AMZAB

مركز) (: ( غرض يلشركة بايجاز) (-

غسال يلكلى

-)عن ين يملقر يالجأماعي)):)34,)34 

مكرأ زنقة يلشاخ شعاب دأب حاج)

لحسن بن يحمد.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة  (-

يلشركة):))99)سنة

-)مبلغ أتس يملا  يلشركة:)حدد في)

دأهم) (111 بقامة) ( دأهم) (111.111

للحصة مقسم كالأالي):)))

•)يلساد عالء)يلكاالني)511)حصة

 511 يلحايلة) محمد  يلساد  (•

حصة

يلتساير) يسند  (: يلشركة) مسير  (-

غير) ملدة  يلكاالني  عالء) للساد 

محدردة م )))يلصالحاات يملطلقة.)

-))يلسنة يملالاة)):)من))فاتح))يناير)

إلى))31))دجنبر.

لالحأااط يلقان ني) (5% يبأ3اح:) (-

ريلباقي إما ي زع ر إما ينقل تر ي ض )

تحت يالحأااط حسبما يقرأه يلجم )

يلعام.

باملحكمة) ( يلقان ني) يإليديع  ( تم)

 16 بأاأيخ) تحمد  بابن  يالبأديئاة 
شتنبر)1)1))تحت))أقم)41.

من تجل))يلألخاص ريإلشهاأ

يملسير)

يلساد):)عالء)يلكاالني
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VIASTRAD SARL AU
تأسيس شركة

مؤأخ) عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إيديع  تم  في27/08/2021،)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 

يملحدردة ذيت يملميزيت يلأالاة:

 VIASTRAD SARL(:(يلتسماة

يلهدف):)غرض يلشركة في يملغرب)

رفي يلخاأج:

-)يلبناءتر تعما  مأن عة

يملعامالت) جما   تعم  ر3ص أة  (-

يلصناعاة) تر  يالسأيريد  تر  يلأجاأية 

يلعقاأية) تر  يملنق لة  تر  يملالاة  تر 

يملأعلقة بشكل مباشر تر غير مباشر)

بابهديف يملذك أة تعاله تر يلتي قد)

تسهل تنماتها.

عبد) شاأع  (64 (: يالجأماعي) يملقر 

هللا يملدي ني يلطابق)1)يلشقة)))يلديأ)

يلباضاء.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

يالجأماعي محدد))في)111.111.دأهم)

يجأماعاة) حصة  (1111 إلى) مقسم 

من فئة))111)دأهم لل يحدة،)مكأتبة)

ر محرأة بالكامل ر م زعة لفائدة):

ن أي))) يإلدأي�سي  يملعطي  يلساد  (-

)51)))سهم

بطلم س)))) ( يل يحد) ( يلساد عبد) (-

)51)))سهم

-)يلساد ب شعاب يإلدأي�سي ن أي)))

)51)))سهم

طاب)) هشام  يلساد  (- 

)51)))سهم)

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.

غير) لفترة  تعاين  تم  (: يلتساير)

محدردة ر3صالحاات ريسعة يلنطاق)

للساد عبد يل يحد بطلم س ريلساد)

ن أي..مسيرين) يإلدأي�سي  ب شعاب 

للشركة

تم يإليديع يلقان ني لدى يملحكمة)

بأاأيخ)) يلباضاء،) بالديأ  يلأجاأية 

 79318( تحت أقم) (،.20/09/2021

بالسجل يلأجاأي)516357
ملخص قصد يلنشر
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FABRICH MAROC
شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها: 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : 13 زنقة تحمد 

يملجاطي طابق 1 أقم 8 يملعاأيف 

يلديأ يلباضاء

RC N°517111
محرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم) (10/09/2021 بأاأيخ) بالباضاء)

يملسؤرلاة) محدردة  شركة  تأسيس 

بالخصائص يلأالاة:

 FABRICH MAROC(:(يلتسماة

ذيت) شركة  (: يلقان ناة) يلصفة 

يملسؤرلاة يملحدردة.

يلهدف يالجأماعي):)تشغا  يلبناء
زنقة تحمد) (13 (: يملقر يالجأماعي)
يملعاأيف) (8 أقم) (1 طابق) يملجاطي 

يلديأ يلباضاء
يملدة:)99)سنة

دأهم) (111.111 يملا :) أتس 
يجأماعاة) حصة  (1111 مقسمة  )
مكأتبة) للحصة،) دأهم  (111 بقامة)
إلى) (1 رمرقمة من) رمحرأة بالكامل،)

1111)م زعة كما يلي:
يلساد يمحمد بقعي)333)حصة

يلساد عمر بقعي)333)حصة
يلساد فؤيد بنان)334)حصة

يلسنة يالجأماعاة:)من فاتح يناير)
يلى)31)دجنبر من كل سنة

بقعي) يمحمد  تعاين  تم  يلتساير:)
رفؤيد بنان مسيريين للشركة ملدة غير)

محددة
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بأاأيخ) يلباضاء) للديأ  يلأجاأية 

27/09/2021)تحت عدد))79411
لإلشاأة ريلباان

يملسير)
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WOMEN ART BEAUTY
SARL AU

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة بشريك ريحد

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بالديأ)
تم) ((1(1 ي نا ) ((3 بأاأيخ) يلباضاء)
تحرير يلقان ن يبسا�سي لشركة ذيت)
ريحد) بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مميزيتها كالأالي):
 WOMEN ART (: يلتسماة)

.BEAUTY
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة بشريك ريحد.
يلهدف):)تهدف يلشركة في كل من)

يملغرب ريلخاأج إلى ما يلي):
خدمات) تن يع  جما   تقديم 

يلأجمال ريلعناية بالجما )؛
تن يع) جما   رتقديم  ت فير 
يل جه) تجمال  رخدمات  عالجات 
رإزيلة) يلبدناة  ريللااقة  ريلجسم 
ريملاناكير) ريملكااج  ريلدباغة  يلشعر 

ريلأخسيس ريلأدلاك)؛

يأعلق) نشاط  تي  رتقديم  ت فير 

بالجما  ريلأجمال رتصفاف يلشعر)؛

تن يع) كافة  رتقديم  ت فير 

باسأخديم) يلأجمالاة  يلعالجات 

يلأقناات يلحديثة)؛

رتصدير) ريسأيريد  ر3ا   شريء)

ريملنأجات) ريآلالت  يمل يد  جما  

يملأعلقة) ريملسألزمات  ريمللحقات 

يلشعر) رتصفاف  يلأجمال  بنشاط 

ريلنظافة) يلأجمال  رمسأحضريت 

يلشخصاة.

يملقر يالجأماعي):)61،)زنقة نابلس)

يلطابق)5،)يلشقة أقم)5)،)يملعاأيف،)

يلديأ يلباضاء.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

تم تحديده في) (: أتسما  يلشركة)

 1111 إلى) مقسمة  دأهم  (111.111

111)دأهم) حصة يجأماعاة من فئة)

رمحرأة) مكأتبة  يل يحدة،) للحصة 

يلسادة) (: لفائدة) رم زعة  بالكامل 

بريمي لبنى)1111)حصة يجأماعاة.

يلسادة) تعاين  تم  (: يلتساير)

لبنى مسيرة للشركة ملدة غير) بريمي 

محدردة.

تلتزم يلشركة بالأ قا ) (: يلأ قا )

يلشركة) ملسيرة  ريل حاد  يملنفرد 

يلسادة بريمي لبنى في كل يل ثائق يلتي)

تخصها.

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)ديسمبر من كل سنة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلقان ني بكأابة يلضبط لدى يملحكمة)

بأاأيخ فاتح) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

ي لا )1)1))تحت أقم)18)785.

تسجال) تم  (: يلأجاأي) يلسجل 

بالديأ) يلأجاأي  بالسجل  يلشركة 

 (1(1 ي لا ) فاتح  بأاأيخ  يلباضاء)

تحت أقم)89)519.
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FIDUCIAIRE
OUASTAFI ABDERRAHIM

 Siège(:(Rue(caid(driss(cherradi(N°(3(app
N°3 KHOURIBGA

FIXE(:(0523(56(41(18/(0652(47(96(77
 IF(:(59327100(RC(:(7888 
ICE(:(001686644000075

 STE MAROCAINE DES
TRAVAUX ET LOGISTIQUE

SARL 
شركة محدردة يملسؤرلاة

 يملقر يالجأماعي : تجزئة يلخير، 
أقم 4 يلطابق يلثالث، رالد حمدين، 

بني مال 
تأسيس شركة

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
9))تغسطس)1)1))تم تأسيس شركة)
بامل يصفات) يملسؤرلاة  محدردة 

يلأالاة):
 STE (: يلقان ناة) يلتسماة 
 MAROCAINE DES TRAVAUX ET

.LOGISTIQUE SARL
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
مبلغ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

91.111)دأهم مقسمة كما يلي):
 311 رسطافي) يملصطفى  يلساد 
حصة ب)111)دأهم للحصة يل يحدة)؛
يلساد مزيه يملصطفى)311)حصة)

ب)111)دأهم للحصة يل يحدة)؛
311)حصة ب) يلساد يللابي علي)

111)دأهم للحصة يل يحدة.
يمل ض ع يالجأماعي):

 Travaux( divers( ou
)constructions((entrepreneur(de)؛

 Entreprise( de( fourniture
 d’agents( de( Sécurité,( nettoyage
 des( devantures,( magasins,

.appartements
يملدة):)99)سنة من تاأيخ تأسيسها.
يلخير،) تجزئة  (: يالجأماعي) يملقر 
4)يلطابق يلثالث،)رالد حمدين،) أقم)

بني مال .
للشركة) كمسير  عانت  (: يلتساير)
مزيه) يلساد  محدردة  غير  ملدة 

يملصطفى.

لأك ين) (%5 بعد خصم) (: يبأ3اح)

ت زي ) يأم  يلقان ني  يالحأااطي 

يلفائض حسب ما يقرأ يلشريك.))

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

للمحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يالبأديئاة ببني مال  بأاأيخ)1))سبأمبر)

ريملسجلة) (955 أقم) تحت  ((1(1

تحت) مال   ببني  يلأجاأي   بالسجل 
أقم)11887.
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 STE IMMO LAHROUCHA

  SARL
تأسيس شركة

في)) مؤأخ  عرفـي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إيديع  تم  (،27/08/2021

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يلأأسي�سي 

يملحدردة في تمانة يلسجل للمحكمة)

رذيت) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

يملميزيت يلأالاة:

 STE IMMO (: يلتسماة)

»LAHROUCHA SARL

يلهدف):)مباني يملط أين يلعقاأيين

مقار  تعما  تر إنشاءيت مأن عة

شاأع مرس) ((6 (: يملقر يالجأماعي)

يلديأ) (1 يلطابق) (3 أقم) سلطان 

يلباضاء

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

تأسيسها يلنهائي.

يلرتسما ) (: يالجأماعي) يلرتسما  

يالجأماعي محدد))في))مئة تلف دأهم)

مقسم إلى)1111)حصة يجأماعاة من)

فئة))1111)دأهم لل يحدة،)مكأتبة ر)

محرأة بالكامل ر م زعة لفائدة):

 511 يملالك) عبد  لحرش  يلساد 

حصة)))

يلساد لحرش يلعلمي)511)حصة)))))))))))))))

يملجم ع:))1111)حصة

يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)

يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

31)دجنبر.

تم تعاين يلساد مدير) (: يلتساير)

يملشترك)…)

رلد) يملالك  عبد  لحرش  يلساد 
يلجنساة) من  (،01/01/1978 في)
يلبطاقة)) أقم  حامل  يملغر3اة،)
يل طناة أقم)I4811(1.)مقام في رلد)

عااد رلد زهرة يأكانة بني مال .
في) رلد  يلعلمي  لحرش  يلساد 
يلجنساة) من  (،15/04/1982
يملغر3اة،)حامل أقم يلبطاقة يل طناة)
أقم))I 61116)مقام في رلد عااد رلد)

زهرة يأكانة بني مال .)))))
بالسجل) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 
بالديأ يلباضاء،)بأاأيخ)01/09/2021 
تحت أقم يملركز يلجه ي لالستثماأ)

.M1918(1376757
ملخص قصد يلنشر
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 SB3  SARL 
يملقر يالجأماعي : 13زنقة يلقصاأ 
يلطابق 5 أقم 11 يملعاأيف يلديأ 

يلباضاء
تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة 

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
قان ن) تحرير  تم  (،(1(1 ي نا ) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  تسا�سي،)

محدردة،)خاصااتها كالأالي:
يلتسماـة:)))س ب)3

يبمالك) شريء) ر  با   يمل ض ع:)
يلعقاأية.)

يملقر يالجأماعي:)13)زنقة))يلقصاأ)
يلديأ) يملعاأيف  (11 أقم) (5 يلطابق)

يلباضاء
يملـــدة:)99)عاما.

   111.111 في) حدد  يملـا :) أتس 
حصة) (1.111 إلى) مقسمة  دأهم،)
بمائة دأهم للحصة يل يحدة،)رزعت)

كالأالي):)
بمبلغ) يلبنين  يلعزيز  عبد  يلساد 

قامأه)511)حصة يجأماعاة.
يملل ك) حب  هللا  عبد  يلساد 
يلصفري ي))بمبلغ قامأه)511)حصة)

يجأماعاة.
للساد) يلتساير  يسند  (: يلتسياـر)
عبد يلعزيز يلبنين ر يلساد عبد هللا)

حب يملل ك يلصفري ي).

)من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)دجنبر.

لالحأااطي يلقان ني) (5 (% يبأ3ـاح:)
ر يلباقي ي ض  تحت تصرف يلشركاء.

باملركز) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلباضاء) بالديأ  لالستثماأ  يلجه ي 
أقم) تحت  يلأجاأي  ريلسجل 

.46(513
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DIGILOG SARL
أتس ما : 111.111 دأهم

يملقر يلرئي�سي: 99 إقامة يلفجر 
تجزئة يلسكن يملن أ مأجر 9 ب رالد 

حدر، يلديأ يلباضاء
زيادة أتس يملا 

يلجم ) يجأماع  محضر  بم جب 
بأاأيخ) يلعام يالسأثنائي للمساهمين 
مساهم ) يجأم   (،(1(1 سبأمبر) (6
على) بناًء) (،DIGILOG SARL شركة)

يالتفاقاة يلتي تبرمتها لهم يإلديأة:
-)زيادة أتس يملا  بمبلغ)911.111 
دأهم لزيادة أتس يملا  من)111.111 

دأهم إلى)1.111.111)دأهم.
إيديع قان ني):

يملحكمة) في  يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 في) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

سبأمبر)1)1))برقم)9)7945.
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 LE SOMMELIER DES
AMBASSADEURS
يسأغال  ل حة تجاأية

يلغير) يلعام  يلجم   بم جب 
بأاأيخ) يملؤأخ  للمساهمين  يعأاادي 
ريملسجل) بالر3اط  (22/03/2021
مساهم ) قرأ  يملدينة  بنفس 
 LE SOMMELIER DES ( شركة)
مجه لة) شركة  (AMBASSADEURS

ذيت يملقر))يلرئي�سي في يلر3اط:)))
 ((( ,( Centre( Commercial( Les

 Ambassadeurs(Avenue
     Mohamed(VI(Souissi

دأهم) ( (311.111 أتسمالها)  ر 
ما يلي:)
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يلأجاأية) يلل حة  يسأغال   (-
 » LE SOMMELIER DES

   AMBASSADEURS «
-)تعديل يملادة))))ر)3))من يلقان ن)

يبسا�سي للشركة.
إعادة صااغة يلنظام يبسا�سي) (-

للشركة
يإليديع):)تم يإليديع يلقان ني لدى)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
تحت) (29/09/2021 ي م) بالباضاء)

أقم)117889.
للنشر ر يلباان.
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SERIDERM
SARL

سريدأم ش.ذ.م.م
يلسجل يلأجاأي : 693)9)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها : 31.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : 3 شاأع تب  مادي، 
يلديأ يلباضاء

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلجمعاة) قرأت  ((1(1 ديسمبر) ((9
يسم) لشركة  يالسأثنائاة  يلعامة 

يلشركة ش.ذ.م.م ما يلي):
نقل يملقر يالجأماعي للشركة من):)
3)زنقة تب  مادي،)يلديأ يلباضاء،)إلى):)

15)شاأع أيميرز،)يلديأ يلباضاء.
ب نت) لطافة  يلسادة  تعاين 
مغر3اة) (1965 ماي) ((5 م يلاد) من 
يلبطاقة) أقم  رتحمل  يلجنساة 

يل طناة ت79613))مديرة للشركة.
يلدأكاري) محمد  يلساد  با  
لصالح) يلجاأي  ريلحساب  لألسهم 

يلساد جما  قمات�سي.
يلنظام) تحديث  تم  فقد  رعلاه 
خاص) سند  بعد  للشركة  يبسا�سي 
بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ   مؤأخ 

31)ديسمبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
أقم) تحت  يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 
17)ماي) 534)114)111)41)بأاأيخ)

.(1(1
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ZEDKA EVENTS Sarl 
زيدكا إڤنت

شركـة محدردة يملسؤرلاة أتسمالها 
611.111 دأهم

إقامة عبد يمل من ، تقاط  شاأع 
عبد يمل من ر شاأع تن ي  يلطابق ) 

مكأب أقم )1) يلباضاء
تف يت حصص يجأماعاة

بأاأيخ) عرفي  عقد  ر3مقأ�سى 
ف تت) ((1(1  (1(1 ي نا ) ((8
مائة) خمسة  ك ثر  لعش بي  يلسادة 
حصة)511))من فئة)111)دأهم يلتي)
يلذي) محمد  دهني  للساد  تمألكها 

قبلها.
رقد صادق يلشركاء)على:

طرف) من  يلحصص  -تف يت 
دهني) لفائدة  ك ثر  لعش بي  يلسادة 

محمد.
-تعديل يلفصل)6)ر)7))من يلقان ن)

يبسا�سي للشركة.
ملدة) يلتساير  تسند  (: يلتساير)
غير محددة م  يلصالحاات يملطلقة)
يملقام) محمد  دهني  يل حاد  للمسير 
دريأ يملزيباين يرالد م �سى عين يلشق))

يلباضاء.
تحديت يلقان ن يبسا�سي للشركة
 LA MISE A JOUR DES STATUTS

للمحضر,) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 
بالباضاء))بأاأيخ)18/08/2021،تحت)

يلرقم)791131
من تجل يلأخلاص ريإلشهاأ)
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كيش فيغ  ش.ذ.م.م.ش.و
KECH VERT S.A.R.L AU

شــــركــة ذيت مـسؤرلـاـة مـحدردة 
شريك ريحد

ملا ن دأهم )1.111.111)  
يلرتسما  يإلجأماعي

يملقر يإلجأماعي : مجم  يقامات يلبرج 
3 ت ) ،يلطابق يالر  يلشقة أقم ) 

مريكش
يل يحد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت يملصادقة) (15-19-(1(1 بأاأيخ)

على يلأعديالت يلأالاة):

-)تف يت حصص إجأماعاة.

ف ت) عاد   يلبركات  يلساد 

حصة يجأماعاة يلى يلساد) (11111

ب جن ي خالد.

عاد ) يلبركات  يلساد  يسأقالة  (-

ر) يلشركة.) تساير  مهام  من  بطاقأه 

تم تعاين يلساد ب جن ي خالد مسيري)

جديدي للشركة.

يلقان ن يبسا�سي يملعد .

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط))للمحكمة يلأجاأية بمريكش)

تحت) رذلك  (23/09/2021 بأاأيخ)

أقم)7851)1.  
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شركــة أم3ف أكسسوارأوتو    

ش.ذ.م.م.ش.و
   AM3F ACCESSOIRES AUTOS

S.A.R.L AU

شــــركــة ذيت مـسؤرلـاـة مـحدردة 

شريك ريحد.

ثمان ن تلف دأهم )81.111)  

يلرتسما  يإلجأماعي

يملقر يإلجأماعي  :عماأة 781 يلبركة 

أقم 11مسيرة ) ت  مريكش.

يل يحد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يإلسأثنائي)) يلعام  يلجم   بمحضر 

تمت يملصادقة) (19-19-(1(1 بأاأيخ)

على يلأعديالت يلأالاة):

-)تف يت حصص إجأماعاة.

 111 يلسادة ب فاأس نادية ف ت)

حصة يجأماعاة يلى يلساد يلهنديري)

عبد يلرحام.

يسأقالة يلسادة ب فاأس نادية) (-

ر تم تعاين) من مهام تساير يلشركة.)

يلساد يلهنديري عبد يلرحام مسيري)

جديدي للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط))للمحكمة يلأجاأية بمريكش)

تحت) رذلك  (29/09/2021 بأاأيخ)

أقم)8118)1.  
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شركة ماك�سي كادجيت  ش.م .م

)1 شاأع صبري ب جمعة يلطابق 1، 

يلديأ يلباضاء

يلـسـجـل يلـأـجـاأي   95)431

تـفـ يـت يلحـصـص يإلجـأـمـاعـاـة
إسأقالة مسير

تعاين مسير جديد 
مصادقة على يلقان ن يبسا�سي

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

  31/08/2021 بأاأيخ) يلديأيلباضاء)

شركة) كادجات«) »ماك�سي  لشركة)

أتسمالها)) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

111.111)دأهم تقرأ ما يلي):)

إجأماعاة) حصة  (1111 تف يت)

يلفريدي) أشاد  يلساد  طرف  من 

لفائدة يلساد ير3اها سعاد))

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

يإلسـأـثـنـائي يملنعقد في يلديأيلباضاء)

لشركة) (31/08/2021 بأاأيخ)

ذيت) شركة  كادجات«) »ماك�سي 

أتسمالها) يملحدردة  يملسؤرلاة 

111.111)دأهم تقرأ ما يلي:

يلحصص) تف يت  إقريأ  (-

يإلجأماعاة.

-)يسـأـقـالـة يلـسـاـد أشاد يلفريدي)

مـن مـهـامـه كـمـسـاـر للـشـركـة.

سعاد) ير3اها  يلـسـاـد  تـعـاـاـن  (-

كـمـسـاـر للـشـركـة لـمـدة غـاـر مـحـددة.

يلـأـزيم يلـشـركـة بـأـ قـاـ  يلـسـاـد) (-

ير3اها سعاد).)

من) (7 (،6 يلفص  ،) تغاير  (-

يلقـان ن يبسا�سي.

يبسا�سي) يلقان ن  على  يملصادقة 

يلجديد.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت) (28/09/2021 بأاأيخ) يلباضاء)

أقم)11795358.
باان مخأصر
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 CLINIQUE ZOHORE 
 YASMINE

شركة ذيت مسؤرلاة يملحدردة
يلجمعاة) محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ يالسأثنائاة  ر   يلعامة 
  3)شتنبر)1)1)،)مصادق علاه بأاأيخ
 3)شتنبر)1)1)،)مسجل بالفقاه بن)
13شتنبر من نفس يلسنة،) صالح في)
يآلتاة:) يلتسجال  عالمات  تحت 
تمر) (4212/2021 (: يإليديع) سجل 
(: رصل) (4054/2021 (: باالسأخالص)

.711141711((11
قرأ ما يلي):

 CLINIQUE« تغاير يسم شركة) (-
شركة ذيت) (»ZOHORE YASMINE
 HOPITAL« يلى) محدردة  مسؤرلاة 
(»PRIVE LES OLIVIERS YASMINE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يإلبأديئاة بالفقاه)

بن صالح تحت عدد)256/2021.
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دي ين يبسأاذ تمين محف ظ

»فينيا« ش.م
يملقر يالجأماعي : يلديأ يلباضاء 111 

شاأع عبد يمل من يلطابق أقم 4
98739 يلسجل يلأجاأي عدد: 
يسأقالة يملدير يلعام من مهامه 

رتعاين مدير عام جديد - 
تغاير مندرب رزيأة يلأجهيز ريلنقل 

ريلل جستاك ريملااه   -  -  
بمقأ�سى محضر يجأماع مجلس)
بأاأيخ) ش.م  »فاناا«) لشركة) يالديأة 
15)ي لا ز)1)1))،)ريلذي رضعت منه)
نسخة تصلاة ضمن تص   يبسأاذ)
م ثق بالديأ يلباضاء) ( تمين محف ظ)
ريلذي قرأ) ( ((1(1 شتنبر) (13 بأاأيخ)

فاه خص صا ما يلي):
علي) محمد  يلساد  يسأقالة  (-
بنس دة من مهامه كمدير عام رتعاين)
عام) كمدير  بلمعا�سي  محمد  يلساد 

جديد
يلأجهيز) رزيأة  مندرب  تغاير  (-
ريلنقل ريلل جيستاك ريملااه رتعاين)

يلساد محمد بنحميش.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
   (1(1 شتنبر) ((8 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت عدد)794339.
للمقأطف ريلباان

دي ين يبسأاذ تمين محف ظ

425 P

 SERVI DIST
ش.م.م

 ذيت شريك رحاد 
 أتسمالها 111.111 دأهم 

زنقة جعفر يبن حبيب إقامة يملشرق 
)  شقة 3 ب أك ن يلديأ يلباضاء

تف يت حصص يجأماعاة:
بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
سعاد) يلساد  ف ت  (11-19-(1(1
يمألكها) يلتي  حصة  (1111 صدقي)
يلذي) بلحرشة  يلجباأ  عبد  للساد 
يقبلها كما تم قب   يسأقالة يلساد)
كمسير) مهامه  من  صدقي  سعاد 
ر تعاين يلساد عبد يلجباأ) ( للشركة)
م ) للشركة  ( بلحرشة كمسير رحاد)
كافة يلصالحاات رلفترة غير محددة.)

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ)
تحت) ((7-19-(1(1 بأاأيخ) يلباضاء)

أقم)794199 . 
)من تجل يلأخلاص ر يإلشهاأ)

426 P

دي ين يالسأاذ عبد يملجاد بن جل ن زهر)

 سيكــــوطيــــــل موبيل 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تف يت حصص يجأماعاة
بـ) مؤأخ  عرفي  عقـد  بمقأ�سى 
نسخة) ييديع  تم  (،(1(1 شتنبر) (1(
محف ظات) ضمن  منه  تصلاة 
جل ن) بن  يملجاد  عبد  يبسأاذ 
بأاأيخ) يلباضاء،) بالديأ  م ثـق  زهر،)
يلشركة) ف تت  ( (،(1(1 شتنبر) (16
 SOCIETE INDUSTRIELLE يملسماة)
 ET COMMERCIALE DES
 -TELECOMMUNICATIONS ET
باخأصاأ) (,D’ELECTRONIQUE
من ممثلة  ( »SICOTEL«--ش.م.م،)

)طرف يلساد عبد يللــــه يب  يلحج  )
يلحصص) مجم ع  ( يالدأي�سي،)
يالجأماعاة يي)61511)يلتي تملكها))في)
يلشركة يملسماة))*ساك طال م 3ال*)
 31.111.111 أتسمالهـــــا) ش.م.م.،)
دأهم،)يلكائن مقرها يالجأماعي بالديأ)
يلجديدة،) طريق  يلباضاء،)38،)
يملسجلة بالسجل يلأجاأي باملحكمة)
يلأجاأية بالديأ يلباضاء،)تحـــــت))أقم)
أقم) يلضريبي  رتعريفها  (،161517
1115365،)لفائدة))يلسادة حااة يبن)
تب ) يلسادة هند  ( يلزكاأي،) يلخااط 
ريلسادة غــــــزالن) ( يلحج   يالدأي�سي)
تب  يلحج   يالدأي�سي بنسبة)1171) 

حصة يجأماعاة لكل ريحدة.
بأاأيخ) يملنعقد  يلعام  يلجم   قام 
يملسماة) ( للشركة) (،(1(1 شتنبر) (1(
ش.م.م،) م 3ال«) »ساك طال 
يلحصص) ( تف يت) ( على) يملصادقة 
يثبات) يعاله،) يملذك أة  يالجأماعاة 
يلأقسام يلجديد لرتسما  يلشركة،)
8)من يلقان ن) 7))ر) (،6 تعديل يلبن د)
يعاله) يملذك أة  ( للشركة) يالسا�سي 
يبسا�سي) يلقان ن  على  يملصادقة  ر 

للشركة يلذي تم تعديله.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بمدينة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) يلباضاء،) يلديأ 

1)1)،)تحت عدد)794366 .
للنشــــر ر يلباــــــان

427 P

RYAD AL BINAA   SARL
أتس يملا  1.111.111 دأهم

يلأبرع بابسهم
خاص) محضر  شررط  بم جب 
بالديأ يلباضاء) بأاأيخ)09/09/2021)
(،16/09/2021 بأاأيخ) مسّجل 

ل حظ:
تع د) (

ً
سهما (9.998 بـ) يلأبرع  (-

في) إبريهام  تحديد  للساد  ملكاتها 
   RYAD AL BINAA(،يلشركة يملذك أة

SARL
لصالح نجله يلساد تحديد تمين.

7)من يلنظام) ر) (6 تعديل يملادتين)
يبسا�سي.

تجديد يإلديأة يملشتركة للساد) (-

تحديد إبريهام ريلساد تحديد تمين

-)إصالح يلنظام يبسا�سي.

يملحكمة) في  يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

2021/09/29)تحت أقم)794563.

428 P

 I3N شركة »إ 3 إن جيستيون

»GESTION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسما  يلشركة : 111.111 دأهم

يملقر يالجأماعي : تكا ض سادي 

غانم مريكش

يلأعريف يلضريبي : 67)55)15

يلعامة) يلجمعاة  بمقأ�سى 

بأاأيخ) يملنعقدة  يلعادية  غير 

07/06/2021)قرأ يلشركاء)مايلي):

كلين) »بل نشيسري  يتخاذ) ( (-

لشركة تجاأية  كعالمة   ماستر«)

.»I3N GESTION(إ)3)إن جيستا ن«(

ياٍليديع يلقان ني

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

يلضبط باملحكمة يلأجاأية بمريكش)

أقم) تحت  (02/07/2021 بأاأيخ)

أقم) يلأجاأي  يلسجل  (1(5681

.68613

429 P

 NG SOLUTIONS MAROC

SARL
أتس ما   91.111   دأهم

17) شاأع إبريهام يلررديني إقامة 

يلفأح يلطابق 1 أقم 3 يلديأ يلباضاء

RC 392483

يلأحديث يلقان ني
رفًقا لشررط محضر يلجم  يلعام)

يلعادي) يلعام  ريلجم   يالسأثنائي 

بأاأيخ)16/8/2021،)يجأم  يلشركاء)

 NG SOLUTIONS MAROC(لشركة

SARL)رقرأ:

يلجم ) يجأماع  محضر  قريأيت 

يلعام يالسأثنائي بأاأيخ)16/8/2021:
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يلنح ) على  يبسهم  تح يل  يأم 
يلأالي:

لصالح) يبسهم  من  (15٪ با ) (-
يلساد معاد يلشرقاري.

لصالح) يبسهم  من  (15٪ با ) (-
يلساد عثمان بن حلامة)،

لصالح) يبسهم  من  (70٪ -با )
 SOCIETE NEXUS GROUPE

،(LUXEMBOURG SARL
يبسا�سي) يلنظام  تحديث  (-
للمادتين)1)»يلشكل«)ريملادة)))»يسم)
يلشركة«)ريملادة)6)»يملساهمة«)ريملادة)

7)»أتس يملا «)ريملادة)15)»يإلديأة«.
بعد ذلك)،)يجأم  يلشركاء)يلجدد)
يلجم ) يجأماع  في  يملذك أة  للشركة 

يلعام يالسأثنائي رقرأري:
قريأ محضر يجأماع يلجم  يلعام)

يلعادي بأاأيخ)16/8/2021:
تب ناصر) لحسن  يلساد  تعاين  (-
مسيرين) علي  بن  رلاد  ريلساد 

مشاأكين.
إيديعه) تم  يلقان ني:) يإليديع 
بالديأ) يلأجاأية  يملحكمة  بسجل 
 (1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ) يلباضاء)

برقم)33314.
430 P

MIMOUNA RIADS PALACE
تح يل يملقر يالجأماعي

بم جب عقد عرفي مؤأخ بمريكش)
رمسجل) ((1(1 فبريير) (14 ي م)
شركة))) مساهم   قرأ  يملدينة  بنفس 
     MIMOUNA RIADS PALACE
يملقر)) ( ذيت) يملهام  محدردة  شركة 
 Appt( A( 2ème( Étage (: يلرئي�سي)
 Imm( B4( Résidence( Marrakech
 Plaza(Place(16(Novembre(Guéliz

Marrakech
ما يلي):)

-)تح يل يملقر يالجأماعي إلى يلديأ)
يلباضاء):)

 Z.I SIDI MAAROUF
TALMENAST N°1(

يلقان ن) من  (4 ( يملادة) تعديل  (-
يبسا�سي للشركة.

يإليديع):)تم يإليديع يلقان ني لدى)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
رتحت) (30/09/2021 ي م) بالباضاء)

أقم)794687.
للنشر ر يلباان.

431 P

مكأب يملحاسبة

GOUVERNANCE PRESTIGE
SARL

إقامة علي، عماأة 3 يلطابق يلثاني، 
شقة 6، شاأع محمد يلسادس 6 

جليز، مريكش
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

179119
إعالن عن يفأأاح فرع جديد

عقد م ثق)) بمقأ�سى عقد عرفي/)
مؤأخ في مريكش))))ي نا )1)1))قرأ)
يلشريك يل حاد لشركة)HNP)يفأأاح)

فرع جديد في يلعن ين يلأالي):
حي يلصناعي سادي غانم،) (366
 41111 )باب ياليمن)) يلطابق يلثاني)

مريكش.
تم يإليديع يلقان ني بمريكش بأاأيخ)

5))ي نا )1)1))تحت أقم)179119.
432 P

مكأب يملحاسبة

GOUVERNANCE PRESTIGE
SARL

إقامة علي، عماأة 3 يلطابق يلثاني، 
شقة 6، شاأع محمد يلسادس 6 

جليز، مريكش
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

179119
إعالن عن زيادة أتس يملا 

عقد م ثق)) بمقأ�سى عقد عرفي/)
مؤأخ في مريكش)31)ي نا )1)1))قرأ)
زيادة) (HNP يلشريك يل حاد لشركة)
 (.111.111 أتس يملا  بمبلغ قامأه)
إلى) (111.111 دأهم لاصل من مبلغ)

مبلغ)11.111))دأهم.
تم يإليديع يلقان ني بمريكش بأاأيخ)

9))ي لا )1)1))تحت أقم)179119.
433 P

MOKO MANDU   S.A.R.L
أتسمالها :  111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي: 8 شاأع محمد 
يلعرر�سي حي بن سلامان - كازيبالنكا

يلسجل يلأجاأي : 9)4993
نقل يملقر

يلجم ) قريأيت  محضر  بم جب 
يملنعقد) للشركاء) يالسأثنائي  يلعام 

بأاأيخ)7).19 .1)1))تقرأ ما يلي:
للشركة) يالجأماعي  يملقر  نقل  (-
لابر،) شاأع  (،11 يلباضاء) يلديأ  من 
شاأع) (8 إلى) (5 يلثالث شقة) يلطابق 
سلامان-) بن  حي  يلعرر�سي  محمد 

كازيبالنكا
يلباضاء

يبسا�سي) يلنظام  تحاين  (-
ريملصادقة علاه

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

27/09/2021))تحت يلرقم)33316.
434 P

KMG AUTO SARL AU
 تعديل قان ني

 KMG(قرأ يملسير يل حاد للشركة
AUTO SARL AU)يلساد خالد قباج)

في تاأيخ)11-19-1)1)))ما يلي):)
-)ينأقا  يملقر يلرئي�سي للشركة):)

(: ينأقا  يملقر يمل ج د سابقا في) (-
6)،)شاأع مرس يلسلطان،)شقة أقم)

3،)يلطابق يبر ،)يلديأ يلباضاء.
إلى يلعن ين يلأالي)):)يملركز يلأجاأي)
تجزئة يلفضل،) مرجان عين يلسب ،)

منطقة ب سيت،)يلديأيلباضاء.))))
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
أقم) تحت  يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

)79448)في تاأيخ)9)-1-19)1) .
435 P

 ECOUTE CLINIQUE ET 
FORMATION  S.A.R.L AU

تصفاة يلشركة
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
للشركة (،(1(1 ي لا ز) (1( ( بأاأيخ)

 ECOUTE CLINIQUE ET«(يملسماة (

محدردة) شركة  (»FORMATION
يملسؤرلاة من شريك ريحد،)أتسمالها)

مقرها) يلكائن  دأهم،) (11.111
يلبخاأي) يإلمام  شاأع  عالء،) إقامة 

يلطابق يلثاني شقة)8)يملعاأيف يلديأ)

يلباضاء،)تقرأ ما يلي):

للشركة) يلنهائاة  يلأصفاة  (-

 ECOUTE CLINIQUE ET«

محدردة) شركة  (»FORMATION

يملسؤرلاة من شريك ريحد؛

قبي) فأاحة  يلسادة  ذمة  إبريء) (-

تجل) من  يلشركة  مصفاة  بصفتها 

تنفاذ مهمتها.)

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((8 بأاأيخ) يلباضاء)

تحت أقم):)794355.
مقأطف من يجل يإلشهاأ))

436 P

 SOCIETE  THE MIRAJ

 »EXPERIENCE  »T M E
SARL.AU

RC : 399 967-
399967  : يلسجل يلأجاأي 

إشهاأ يلأصفاة
بإمضاء) عرفي  عقد  بم جب 

 (1(1 دجنبر) (14 بأاأيخ) خاص 

يل حاد) يلشريك  يلباضاء) بالديأ 

 SOCIETE THE MIRAJ للشركة)

EXPERIENCE(»TME«(SARL.AU
صبري) زنقة  (1( بشاأع) يلكائنة 

 .16 يلشقة) يبر   يلطابق  ب جمعة 

يلديأ يلباضاء.

قرأ ما يلي):

مجمل) على  يملصفي  تقرير  (-

عملاات يلأصفاة.

-)يملريجعة ريمل يفقة على يلأصفاة)

لصالح) يلأص يت  م   ريلأ زي  

يلتس ية يلنهائاة،)

يملصفي) من  يلذمة  إبريء) (-

ريالضطالع ب اليتها،)

-)يإلقريأ بإنهاء)يلأصفاة.
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باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 

بالسجل) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

يلأجاأي بأاأيخ)1))يناير)1)1))تحت)

أقم)761911

437 P

HAJAR AUTO
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أتسمالها يالجأماعي : 111.111 دأهم

مقرها يالجأماعي : تجزئة ل جام ، 

يلزنقة 58 يلرقم )9 يلطابق يلسفلي 

حي يإلناأة، عين يلشق

 يلديأ يلباضاء

قفل يلأصفاة
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

يلباضاء) بالديأ  يملؤأخ  يالسأثنائي 

شركاء) قرأ  (،(1(1 ماي) ((5 بأاأيخ)

يلشركة ما يلي):

ريملأعلق) يملصفي  محضر  قريءة 

بجما  عملاات يلأصفاة.

يلأدقاق ريملصادقة على حسابات)

يلأصفاة.

يلحسابات) مصفي  ذمة  إبريء)

عملاات) إغالق  على  ريملصادقة 

يلأصفاة.

تم يإليديع يلقان ني بكأابة يلضبط)

لدى يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء)

أقم) تحت  ((1(1 ي نا ) (8 بأاأيخ)

.7817(3
لإلشاأة ريلباان

438 P

STE TOPOSERV
SARL AU

تأسيس شركة
يبسا�سي) يلقان ن  بمقأ�سى  (- (I

تم) ((1(1 ي نا ) ((9 بأاأيخ) يملؤأخ 

يملسؤرلاة) محدردة  شركة  تأسيس 

 TOPOSERV يل يحد) يلشريك  ذيت 

ذيت يلخصائص يلأالاة):

في) يلشركة  هدف  (: يلهدف) (- (1

يملغرب كما في يلخاأج ه ):

مقار  في تشغا  يلطب غريفاا)؛

يبشغا  يملخألفة ريلبناء.

))-)يملقر يالجأماعي):)شاأع يلحسن)

تغجاجت،) طاطا،) طريق  يلثاني،)

كلمام.

3)-)يملدة):)99)سنة.

4)-)يلرتسما ):)حدد في)111.111 

حصة) (1111 على) مقسم  دأهم 

يجأماعاة بقامة)111)دأهم لل يحدة)

رهي في نصيب):)يلساد حبيب يغريبي)

1111)حصة يجأماعاة.

تسير يلشركة رملدة) (: يلتساير) (- (5

غير محدردة من طرف يلساد حبيب)

يغريبي.

-)تم يإليديع يلقان ني باملحكمة) (II

ي لا ) (19 بأاأيخ) بكلمام  يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)270/2021.

439 P

شركة سيسمات
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تغاير مقر ريلرف  من أتسما  شركة
ي لا ) (14 في) طبقا للعقد يملؤأخ 

تم تغاير مقر يلشركة رزيادة) ((1(1

ذيت) »سيسمات«) شركة) يلرتسما  

بالخصائص) يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأالاة):

يالسم):)شركة سيسمات.

يلهدف):)با  م يد يلبناء)ريلزلاج.
من) يلرف   (: يملجم عة) أتسما  
إلى) دأهم  (511.111 من) أتسما  

1.111.111)دأهم.

يملسير):)ييت حم  سعاد.

يملقر) تغاير  (: يالجأماعي) يملقر 

يلذي كان في أقم)1381)تالاال تاك ين)

613)شاأع يلعز) ( (11 تكادير إلى أقم)

تلاال تاك ين،)تكادير.

يملدة):)99)سنة.

للمجم عة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالسجل يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية)
تكادير تحت أقم)116459)أقم يلسجل)

يلأجاأي)31977)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1).
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IMPRIMERIE POUR VOUS
ش.م.م

 رذيت شريك ريحد
تأسيس شركة

تبعا للعقد يلعرفي يملؤأخ بأكادير)
تأسيس) تقرأ  ((1(1 سبأمبر) (14 في)

شركة ذيت يملميزيت يلأالاة):
 IMPRIMERIE(:(يلتسماة يالجأماعاة
POUR VOUS)شركة ذيت يملسؤرلاة)

يملحدردة))رذيت شريك))ريحد.
يلهدف يالجأماعي):)

مطبعة)؛
با  تدريت رتجهيزيت يملكأب)؛

تصدير ريسأيريد)؛
يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يملرتبطة بشكل مباشر تر غير مباشر)

بابهديف يملذك أة تعاله.
 53 A)أقم) :)بل ك) يملقر يالجأماعي)

شاأع تيأ ،)حي يلقدس،)تكادير.
يلرتسما  يالجأماعي):))111.111)دأهم)
مقسمة إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم للحصة يل يحدة م زعة كالأالي):
يلساد ريلااض عبد يلعزيز)1111 

حصة.
ريلااض) يلساد  عين  (:  يلتساير)
للشركة) رحاد  كمسير  يلعزيز  عبد 

ملدة غير محدردة.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال في يلسجل يلأجاأي.
من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأيخ) بأكادير 

تحت أقم)116579.
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 ATELIER MAINTENANCE
GENERALE DU SUD

تأسيس
ي م في  مؤأخ  عرفي  لعقد   تبعا 
 16)تبريل)1)1))حاث تم رض  ق ينين)
يملسؤرلاة) ذيت  يملساهمة  يلشركة 

يملحدردة رذيت يملميزيت يلأالاة):

:)رأشة يلصاانة يلعامة) يلتسماة)
يلجن 3اة ش.م.م.

يلصفة يلقان ناة):)شركة مساهمة)
ذيت مسؤرلاة محدردة.

حدد م ض ع يلشركة) (: يمل ض ع)
فاما يلي):

يصالح يلصناعي.
في) يلرتسما   حدد  (: يلرتسما )
لالكأأاب) كلها  دأهم  (111.111

ريلدف .
يلقدس) حي  (: يالجأماعي) يملقر 
أقم) يلقسامات  زنقة  يلريحة  تجزئة 

575)يلعا ن.
99)سنة يبأديء) :)حددت في) يملدة)

من تاأيخ تأسيس يلشركة.
فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 
كل) من  ديسمبر  (31 في) رتنأهي  يناير 

سنة.
يلساد) يلشركة  يدير  (: يإلديأة)
م الي محمد بكري يلعلمي ملدة غير)

محدردة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
بأاأيخ) بالعا ن  يالبأديئاة  يملحكمة 

31)ي نا )1)1))تحت أقم)711.
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 SOCIETE SHEFAA WAY
 CONSULTING PRODUITS

ET HUILES NATURELS
SARL AU

قرأ بم جب جم  منعقد بأاأيخ)
شركة) تأسيس  ((1(1 سبأمبر) ((1

ذيت يلخصائص يلأالاة):
يلتسماة):)لقد تم تسماة يلشركة)
إريل) بردكت  كنسلأنغ  ريي  »شفاء)
نتر «)شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

بالشريك يل حاد.
مقر يلشركة دريأ تض يأت) (: مقر)

دأيأكة تكادير.
 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 
1111)حصة من) دأهم مقس مة إلى)
111)دأهم لل يحد) 1111)حصة من)

رم زعة كالأالي):
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يلرحمان) عبد  محمد  يلساد 
محمد عبد يلقادأ):)1111)حصة.

يملجم ع):)1111)حصة.
يلشركة) تهديف  من  (: يمل ض ع)
ريلزي ت) ريملنأ جات  يالستشاأيت 

يلطباعاة)-)يالسأيريد ريلأصدير.
يلتساير):)يعأبر يلساد محمد عبد)
يملسير) يلقادأ  عبد  محمد  يلرحمان 
لشركة)»شفاء)ريي كنسلأنغ بردكت)

إريل نتر «)ملدة غير محدردة.
يملدة):)99)سنة يبأديء)من تأسيسها)

حسب يملحضر يلأأسي�سي.
يإليديع يلقان ني):)لقد تم يإليديع)
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلقان ني 
 (1(1 سبأمبر) ((7 بأاأيخ) بكادير 
تحت أقم)116614)يلسجل يلأجاأي)

أقم)48979.
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 SAHEL SAHARA BUSINESS
يلعن ين : تجزئة يل حدة بل ك ج أقم 

885 يلعا ن
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
4))سبأمبر))1)1)،)تم رض  يلقان ن)
يلخصائص) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يلأالاة):
 SAHEL (: يلقان ناة) يلتسماة 

.SAHARA BUSINESS
ذيت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد.
يل حدة  تجزئة   : يالجأماعي) يملقر 

بل ك ج أقم 885 يلعا ن.
يالسأيريد) (: يالجأماعي) يلغرض 
رنصف) يلجملة  تجاأة  ريلأصدير.)
رنصف) بالجملة  يلتس يق  يلجملة،)
يملعديت) تن يع  لجما   يلجملة 
يلغااأ) رقط   يلصغيرة  ريبدريت 
يإللكتررناة رتجهزة يلهاتف) ريبجزيء)
رملحقاتها ريبجهزة يملنزلاة ريملعديت)
يلصناعاة رغيرها من يلسل  يملحلاة)

ريملسأ أدة.
يملعامالت) جما   عامة  ر3صفة 
ريملبادالت يلأجاأية يلتي من شأنها تن)

تنمي يلشركة رت س  من نشاطها.

في) حدد  (: يالجأماعي) يلرتسما  

بالكامل) محرأة  دأهم  (111.111

1111)حصة يجأماعاة) رمقسمة إلى)

يل يحدة) للحصة  دأهم  (111 بقامة)

يل حاد) ريلشريك  للمساهم  ركلها 

يلساد عبد يلرحمان باأكان .

عبد) يلساد  تعاين  تم  (: يلتساير)

يلرحمان باأكان  مسيري للشركة ملدة)

غير محدردة.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة في يلسجل يلأجاأي)

باملحكمة.

من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 

ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.

يبأ3اح):)تخصم خمسة باملائة من)

يلقان ني) يالحأااط  لأأسيس  يبأ3اح 

ريلباقي ي ض  تحت تصرف يلجمعاة)

يلعم ماة للشركة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((8 بأاأيخ) بالعا ن 

حاث تم في) (،21/3035 تحت يلرقم)

يلسجل) في  يلشركة  تسجال  ي مه 

يلأجاأي يلأحلالي تحت عدد)45)38.
للنشر ريلباان

يملسير
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شركة ترانس روبيك
STE TRANS REBIK

شركة ذيت يملسؤلاة يملحدردة

تأسيس شركة
بأاأيخ يلعرفي  للعقد   تبعا 

تأسيس) تقرأ  ((1(1 سبأمبر) (1(

شركة ذيت يملميزيت يلأالاة):

أر3اك ترينس  شركة  (: سم)  يال 

)ش.م.م.).

 49 عماأة) (8 أقم) شقة  (: يملقر)

يلبركة تدأيأ تكا ين تكادير.

من تا أيخ) 99)سنة يبأديء) (: يملدة)

يلأاسيس.

م ض ع يلشركة):)نقل مسأخدمي)

يلغير.

دأهم) (111.111 (: يملا ) أتس 
فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 
111)دأهم للحصة يل يحدة،)مقسمة)

كالأالي):
511)حصة) يلساد تمزريأ عدنان)

يجأما عاة
 511 أض ين) ب يكضاأن  يلساد 

حصة يجأما عاة.
تمزريأ) يلساد  تعاين  (: يلتساير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  ( عدنان)

محدردة.
بكأابة)) تم  يلقان ني  يإليديع 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) ((1(1 سبأمبر) ((4 بأكادير ي م)
يلسجل يلأجاأي أقم) (116587 أقم)

.48951
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توبقال ميديونيس
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

رعن ين مقرها يالجأماعي )1 شاأع 
م الي أشاد تاأردينت- 83111 

تاأردينت
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

8193
مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  (2021/09/16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

محدردة باملميزيت يلأالاة):
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤرلاة محدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يالقأضاء)بمخأصر تسماتها):)ت 3قا )

مادي نيس
غرض يلشركة بإيجاز):

 MARCHAND D’APPAREILS
 D’ORTHOPEDIE ET
 MATERIELS PARAMEDICAL ET
CHIRURGICAL
NECOCIENT
PARA PHARMACIE
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.
 111.111 يلشركة) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي):

 341 (: عدنان) شعاب  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

 331 (: يملأ كل) يسماعال  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

 331 (: يلساد محمد ييت محمد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

يالسم شخ�سي ريلعائلي رم يطن)

مسير يلشركة):

يلساد محمد ييت محمد عن ينه))
يملحاماد) ((59 أقم) (7 بل ك) ب عكاز 

مريكش.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة تحت أقم)1887)بأاأردينت)

بأاأيخ)2021/09/23. 
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THE BEST NUTS
SARL AU

تأسيس
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  (07/09/2021

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد مميزيتها كما يلي):

 THE BEST شركة) (: يلتسماة)

 NUTS(sarl(au

يمل يد) رتس يق  ينأاج  (: يمل ض ع)

يلغذيئاة.

دريأ) بناء) حي  يالجأماعي:) مقرها 

تمريغت جماعة رقاادة يرأير عمالة)

يكادير.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

نأسيسها يلنهائي.
يلرتسما ):)أتسما  يلشركة محدد)

في قامة قدأها)111.111)دأهم.

يلساد) (: يلشركة) في  يملساهم ن 

يلعمريني يلحسين.

يإلديأة):)يلساد يلعمريني يلحسين.

فاتح) من  تبأدئ  يملالاة:) يلسنة 

يناير يلى)31)ديسمبر من كل سنة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 

بأكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

أقم) تحت  (23/09/2021 بأاأيخ)

.116577
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 TEIMA INGENIERIE ET

CONCEPT
SARL 

 RC : 8107

تـأسـيـس شــركة
بأاأيخ) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) رض   تم  (13/08/2021

يلـأأسي�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

تحمل يلخصائص يلأالاة):

يلـتـسـماـــــــــــــــة):

 TEIMA INGENIERIE ET

 CONCEPT SARL AU

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلشكل)

يملحدردة من شريك ريحد.)

يلـمـ ضـــــ ع):)مكأب يلدأيسات.

يلطابق) (: يالجـأـماعــي) يلـمـقر 
زنقة ريد س س حي) (38 يبأ�سي أقم)

يلكر�سي ترالد تايمة.

مــــــدة يلشركــــــة):)99)سنة.)
 111.111 (: يلشركـــة) أتسمـــا  

دأهم) (111 ب) حصة  (1111 دأهم،)

للحصة.

يلـتسـاـاــر):)يلسادة ياسين عزيم.

لقد تم يإليديع يلقان ني للسجل)

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

بأاأردينت تحت يلرقم يلترتابي)1915 
سجلها) أقم  (27/09/2021 بأاأيخ)

يلأجاأي ه ):)8117.
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Ste TBM TRANS
 S.A.R.L AU

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  (،31/08/2021

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة يلأالاة):

  Ste TBM TRANS (: يلتسماة)

 S.A.R.L AU

يملسأخدمين) نقل  (: يلهدف)

لحساب يلغير.

يلنقل يلسااحي.

نقل يلبضائ  لحساب يلغير.

محمد) شاأع  (: يالجأماعي) يملقر 

يلخامس حي تيت ترعلي لحسن.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلأأسيس.

يلشركاء):

به ش محمد):)1111)حصة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

مقسم إلى)1111)حصة من فئة)111 

دأهم.

:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

يلساد به ش محمد.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

كل) من  دسمبر  (31 في) رتنأهي  يناير 

سنة.

من يبأ3اح) (% (5 تخصم) (: يبأ3اح)

لأك ين يالحأااط يلقان ني.

يإليديع) تم  (2021/09/28 بأاأيخ)

يلقان ني باملحكمة يالبأديئاة بإنزكان)

تحت أقم)115). 
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SOCIETE TAJAR TRAVAUX
 Société(à(Responsabilité(Limitée

Associé(Unique

Au(Capital(de 100.000 Dhs

 Adresse: HAY(ZAOUIA(TIJANIA

ASSA

ICE : 002920749000001

تـــأسيــس شركة
بأاأيخ) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  (، (16/04/2021

رحاد) بشريك  يملسؤرلاة  ذيت 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة):

يلتسماة):)شركة تجاأ تريف .

يلزيرية) حي  (: يالجأماعي) يملقر 

تجاناة تسا.

دأهم) (111.111 (: يلرتسمـــــــــــــا )

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دأهم.

يلهــــــدف):)تشغا  يلبناء)ر مخألفة.

يلشــــــــــــــركاء):)

لفرمي تحمدناه)1111)حصة.

يملسير يلقان ني):)لفرمي تحمدناه.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة كلمام)))بأاأيخ)28/09/2021 

تحت أقم))2021/332. 
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ZMC TRANSPORT شركة
ش.م.م

ر3أاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 

1)1))تم تأسيس شركة) 17)سبأمبر)
محدردة يملسؤرلاة سجلها يلأجاأي)

أقم)4319))ذيت يملميزيت يلأالاة):)

 ZMC TRANSPORT (: يلتسماة)

ش.م.م.

يملقر يالجأماعي):)تغزرت)1)تريست)

ينزكان.

يلرتسما ):)111.111)دأهم.

لحساب) يلبضائ   نقل  (: يلهدف)

يلغير رطناا ردرلاا.

يلل جستاك.

يالسأيريد ريلأصدير.

يسامة زأريلي  يلساد  (:  يلشركاء)

ريلساد زأريلي يحمد منعم.)

:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)

زأريلي يسامة.

ياليديع) تم  (: يلقان ني) ياليديع 

يلقان ني باملحكمة يالبأديئاة بانزكان))

أقم) تحت  (28/09/2021 بأاأيخ)

.(118
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TRANS WAAID
ش.م.م 

يلأعريف يمل حد للمقارلة : 

11(79541711111(

تأسيس شركة
بأاأيخ) عرفي  عقد  بم جب 

بأاأيخ) ريملسجل  (30/03/2021

أقم) تحت  (01/04/2021

شركة) تأسست  (،RE(/:(00029491

شريك) يملحدردة  يملسؤرلاة  ذيت 

رحاد،)تفاصالها كالأالي):

 TRANS WAAID (: يلتسماة)

ش.م.م.)

هدفها):)نقل يلسل .

11)عماأة) :)أقم) يلعن ين يلأجاأي)

يدحم  شاأع يلقيررين تفريك تيزنيت.))
دأهم))) (111.111 (: ( أتسمالـــها)

كل) قامة  حصة  (1111 إلى) م زعة 

حصة)111)دأهم.

تم تعاين يلساد)) (: تساير يلشركة)

رحادة)) كمسيرة  كريمة  لشكري 

للشركة ملدة غير محدردة م  إعطائها)
يلقان ن) حسب  يلصالحاات  كامل 

يبسا�سي للشركة.)

يملـــدة):)مدة عمر يلشركة)99)سنة)

من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.

إيديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يمللف يلقان ني بمكأب يلضبط لدى)

يملحكمة يالبأديئاة بأيزنيت أقم)3)) 

بأاأيخ)11/06/2021.

452 P

STE AFINIS TRADING
S.A.R.L

تأسيس يلشركة
بم جب عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

يلشركة) تأسيس  تم  (16/09/2021

ذيت يملميزيت يلأالاة):

 STE (: يالجأماعاة) يلتسماة 

.AFINIS TRADING SARL

ر3ا ) شريء) (: يالجأماعي) يلهدف 

مسأحضريت يلأجمال ر يلعط أ.

يلزيرية،) حي  (: يالجأماعي) يملقر 

ماسة،)شأ كة ييت باها.

 111.111 (: يالجأماعي) يلرتسما  

دأهم مجزتة إلى)1111)حصة من فئة)

111)دأهم للحصة يل يحدة.

تم تعين يلساد تفنس) (: يلتساير)

غير) ملدة  للشركة  كمسير  يبريهام 

محدردة.

من) يبأديء) سنة  (99 (: يملدة)

يلأأسيس يلنهائي.

تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)

يالبأديىاة) باملحكمة  يلضبط  كأابة 

تحت) (24/09/2021 بــأاأيخ) ينزكان 
أقم))1989.

453 P
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 ATELIER CHENGLY شركة
ARCHITECTURE

تأسيس
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
يلق ينين) رض   تم  (21/09/2021
يبساساة لشركة محدردة يملسؤرلاة)
يملميزيت) ذيت  رحاد  شريك  ذيت 

يلأالاة):
 ATELIER CHENGLY (: يلتسماة)

ARCHITECTURE
يلشكل يلقان ني):)شركة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد.)
يلهدف):)مهندس.)

تجزئة فرح أقم) (: يملقر يالجأماعي)
شاأع يلحسن يلثاني) (7 شقة أقم) (3

ييت مل  .
في) حدد  يالجأماعي  يلرتسما  
 1111 إلى) مقسم  دأهم  (111.111
يملمثلة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 

للحصة يل يحدة في ملكاة):
يلسادة هاجر يلشنكلي.

هاجر) يلسادة  عانت  (: يلتساير)
غير) ملدة  للشركة  مسيرة  يلشنكلي 

محددة.
يملدة):)99)سنة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
تحت) (28/09/2021 بأاأيخ) بإنزكان 

أقم)119).
يملسير

454 P

ASSAFWA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي أقم 1-) 
تجزئة يلرياض يملحايطة صندرق 

يلبريد أقم 436 تاأردينت
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

8195
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ في فاتح)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 سبأمبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة):

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تسماتها بمخأصر  يالقأضاء)

 ASSAFWA TRAVAUX
غرض يلشركة بإيجاز):

ريالشغا ) يلبناء) في  مقار  
يملخألفة.

مفارض.
 1-( أقم) يالجأماعي  يملقر  عن ين 
صندرق) يملحايطة  يلرياض  تجزئة 

يلبريد أقم)436)تاأردينت.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
مبلغ أتسما  يلشركة)11.111).1 

دأهم،)مقسم كالأالي):
(: ينصاأ) أشاد  م الي  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1(1111

للحصة.
حرأ منها)3111)حصة.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

ينصاأ) أشاد  م الي  يلساد 
يلريحة) تجزئة  (69 أقم) (:( عن ينه)
ب يفرنة يملحايطة)83111)تاأردينت.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة):

ينصاأ) أشاد  م الي  يلساد 
يلريحة) تجزئة  (69 أقم) عن ينه):)
ب يفرنة يملحايطة)83111)تاأردينت.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ بأاأردينت   يالبأديئاة 

3))سبأمبر)1)1))تحت أقم)1891.
455 P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS SARL
 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL
 AGADIR/TEL(:(05(28(23(69(69(/(06(61(39

64(08(/(06(22(16(99(84

AGHADIR GAMESH
تأسيس شركة مسؤرلاة محدردة

في) يملؤأخ  للعقد  طبقا 
شركة) تأسيس  تم  (2021/09/02
ريحد) بشريك  يملسؤرلاة  محدردة 

بالخصائص يلأالاة):

.AGHADIR GAMESH(:(يالسم

يلهدف):)

مم   يلحفالت.

مشغل يدير مقهى ر مطعم.

 111.111 (: يملجم عة) أتسما  

دأهم.

يلتساير):)يلساد محمد حسين.

بالطابق) شقة  (: يالجأماعي) يملقر 

يالأ�سي يملسأخرجة من يملنز  يلكائن)

بحي يملسيرة بل ك ت يلدأيأكة يكادير.

يملدة):)99)عام.

للمجم عة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بالسجل يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية)

بأاأيخ) أقم1)1166) تحت  باكادير 

.27/09/2021

456 P

ACHAJAR AL AKHDAR شركة
ش.م.م

 ذيت يلشريك يل حاد 

يلأ طين : شركة ه يأة تكن ل جي، 

دريأ يلل ز، يلجماعة يلتريباة ملهادي، 

ترالد تايمـــة، إقلاـــم تــــاأردينــــت

تأساـــــــــــــــس
م قـ ) عرفي  عقــد  بمقأضـى 

سبأمبر) (3 بأاأيـخ) ملهادي  بجماعة 

1)1))رمسجـل بمديـنة تاأردينت ي م)

تـم رض  يلقانــ ن) ((1(1 16)سبأمبر)

يملسؤرلاـة) ذيت  لشركـة  يبسا�سي 

يل حاد)) يلشريك  رذيت  ( يملحـدردة)

تأماـز بالخاصاـات يآلتاــة):

يلتسماـــــــة يالجأماعاــــــــــــة):

 ACHAJAR AL AKHDAR(شـــــركة

م.م ش ذيت يلشريك يل حاد.

:)يلساد ش كري) يلشريك يل حاد)

عمر.

يلغــرض يالجأماعـــــــي):)

با  رشريء)رت زي  يلفحم يلخشبي.

صناعة تفرين يلفحم يلخشبي.

مقار  في يبشغا  يملخألفة.

يالسأيريد ر يلأصدير.

يلأجــــــاأة بصفـــــة عامـــــــة.

يملقــــــــر يالجأماعــــــــــــي):
يلأ طين):)شركة ه يأة تكن ل جي،)
يلجماعة يلتريباة ملهادي،) دريأ يلل ز،)

ترالد تايمـــة)،)إقلاـــم تــــاأردينــــت.
:)حددت مـــدة يلشركـــة في) يملـــــــــــــــدة)
يلأأسيـس) يـ م  من  إبأديء) سنة  (99

يلنهائــي للشركــة.
يملا ) أتس  حـدد  (: يملـــــــــــــــــا ) أتس 
إلى) دأهم مقسـم  (111.111 في مبلـغ)
1111)حصة إجأماعاــة من فـئة))111 

دأهم رمــ زع على يلشكــل يآلتي):
 1111 (: عمر) ش كري  يلساد 

حصة إجأماعاة.
عين يلساد ش كري) (: يلتساـــاــــــــــــر)
رذلك) للشركــة  رحاد  كمساـــر  عمر 

ملــدة غير محدردة.
في) تبأدت  (: يالجأماعاــــــــة) يلسـنــــــة 

فاتح يناير رتنأهي في31)ديسمبر.
يإليــديع) تم  (: يلقان ني) ياليديع 
يلضبــط) كأـابــة  لـدى  يلقــانــ ني 
بــاملحـكمة يالبــأــديئاـة بأــاأردينــت يـ م)

7))شتنبر)1)1))تحت أقـم1917.
457 P

شركة ايكوطيك
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة 
بم جب عقد عرفي محرأ بالدشيزة)
 2005/08/2021 ي م) يلجهادية 
ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن  ض  

مسؤرلاة محدردة ميزيتها كالأالي):
يالسم):)شركة)»ييك طاك«)شركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة.)
يمل ض ع):)

يسأيريد رتصدير ط يب  رمنأ جت)
يلكتررناة.

ر3الأقساط) بالجملة  با  
شبكة) عبر  ( يلاكتررناة) منأ جات 

يالنتزنيت.)
مجا ) في  بالأقساط  تجاأة 
ريلأ يصلبة في) ( يلأجهيزيت يالعالماة)

محالت مخأصة.
يلصناعاة،) يلعملاات  جما  
تر) يملنق لة  يملالاة،) يلأجاأية،)
مباشرة) بصفة  مرتبطة  يلعقاأية،)
قصد) يلهدف  لبل غ  مباشرة  غير  تر 

تسهال تط ير يلشركة.
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 11( شقة أقم) (: يملقر يالجأماعي)
يمل من)) عبد  ييت  مشررع  ي1) عماأة 
حي يملرس يلدشيرة يلجهادية))8135.

 111.111 في) حدد  (: يلرتسما )
فئة) سهم  (1111 على) م زعة  دأهم 
كلها) ؛) يل يحد) للسهم  دأهم  (111
يالكأأاب) عند  رمحرأة  مكأتبة 
لفائدة ن حي) (%61 بنسبة) رمقسمة 

مصطفى ر41%)لصالح ن حي خالد.
يلساد ن حي خالد عين) (: يلتساير)

مسيري للشركة ملدة غير محدردة.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بانزكان)

ي م)01/09/2021)أقم)1843.
مقأطف للنشر ر يلباان

شركة ييك طاك

458 P

STE ADER DAAZA
SARL AU

ICE 002916171000029
تأسيس

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأيزنيت)
رض ) تم  ((1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ)
محدردة) لشركة  تسا�سي  قان ن 
يلخصائص) تحمل  ريلتي  يملسؤرلاة 

يلأالاة):
 STE ADER DAAZA (: يلتسماة)

SARL AU
يلهدف يالجأماعي):)مجبنة.

 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 
حصة من) (1111 إلى) دأهم مقسمة 

فئة)111)دأهم م زعة كالأالي):
 1111 يديفقير) أ�سى  يلساد 

حصة.
سنة يبأديءي من تاأيخ) (99 (: يملدة)

تاسيسها.
تجزئة) (51 أقم) (: يملقر يالجأماعي)

يلفأح يفريك تيزنيت.
يديفقير) أ�سى  يلساد  (: يملسير)

مسيري للشركة رملدة غير محدردة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) ياليديع 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بأيزنيت)
تحت أقم)761)بأاأيخ)27/09/2021.
459 P

BIAD LOGISTIC شركة
ش.م.م

أتسمالها : 111.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : أقم 783 ف نتي 

يلعلاا بنسركار يكادير
تأسيس شركة

بم جب عقد عرفي محرأ بأاأيخ)
شركة) تأسيس  تم  (14/09/2021
يملميزيت) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يلأالاة):
 BIAD شركة) (: يلتسماة)

LOGISTIC)ش.م.م.)
يلهدف):)يلنقل لحساب يلغير.

ف نتي) (783 أقم) (: يملقر يالجأماعي)
يلعلاا بنسر كار يكادير.

 111.111 (: أتس يملا  يالجأماعي)
1111)حصة من فئة) دأهم مجزت إلى)

111)دأهم للحصة.
ين يأ) يلساد  تعاين  (: يلتساير)
بااض مسيري للشركة ملدة سنة قابلة)

للأجديد.)
يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ يلسنة)
يالجأماعاة من فاتح يناير رتنأهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
رتم يإليديع يلقان ني لهذي يلعقد)
يملحكمة) هائة  لدى  يلضبط  بكأابة 
 116616 أقم) تحت  يلأجاأية 
بأاأيخ) ريلسجل يلأجاأي أقم48971)

.27/09/2021
من يجل يلنسخة ريلباان

460 P

STE BASMA-CREATIVE
SARL

ICE 002856211000019
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأيزنيت)
بأاأيخ)11)ي نا )1)1))تم رض  قان ن)
يملسؤرلاة) محدردة  لشركة  تسا�سي 

ريلتي تحمل يلخصائص يلأالاة):
STE BASMA- (: يلتسماة)

 CREATIVE SARL
يلهدف يالجأماعي):)تصنا  الفأات)
م يق ) رتصمام  دأيسة  (/ يشهاأية)

يل يب.

 111.111 في) حدد  (: يملا ) أتس 
حصة من) (1111 إلى) دأهم مقسمة 

فئة)111)دأهم م زعة كالأالي):
 511 (: زكي) يل هاب  عبد  يلساد 

حصة.
يلساد عمر لباض)511)حصة.

سنة يبأدءي من تاأيخ) (99 (: يملدة)
تأسيسها.

عماأة) (1 أقم) (: يالجأماعي) يملقر 
يدهم  شاأع يلقيررين تفريك تيزنيت.

يملسيررن):
يل هاب زكي ريلساد) يلساد عبد 
رملدة) للشركة  مسيرين  لباض  عمر 

غير محدردة.
بكأابة) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة تيزنيت)
تحت أقم)7)3)بأاأيخ)08/07/2021.
461 P

FIDUCIAIRE AMIZA

AZAHRAE FOURTRAV
SARL A.U

أتسما  يلشركة : 111.111 دأهم
ICE :002917155000039

RC : 48947
تأسيس شركة

بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ باكادير)
بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1)،)تم تأسيس)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

بامل يصفات يلأالاة):
 AZAHRAE (: يلتسماة)

.FOURTRAV
يلهدف):)با  يملعديت بالأقساط.

يالشغا  يملخألفة.
تجزئة يلعسكر) (: يملقر يالجأماعي)

أقم)119)بن سركار ي كادير.
يملدة):)99)سنة.

يناير) (11 :)من) يلسنة يالجأماعاة)
إلى)31)ديسمبر.

أتسما  يلشركة):)111.111)دأهم)
يجأماعاة) حصة  إلى1111) مقسم 

بمقديأ)111)دأهم لكل ريحدة.
يل أزيزي) يلساد  عين  (: يلتساير)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  عديل،)

محدرد ة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
باكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
بأاأيخ)3))سبأمبر)1)1))تحت يلـــرقم)
116585)رمسجلة بالسجل يلأجاأي)

في نفس يلا م تحت يلرقم)48947.
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شركة مركز سوس لإلستشارات، 
للتحكيم، للوساطة والصلح

ش م م ش ر
 STE CENTRE SOUSS POUR
 LE(CONSEIL, ARBITRAGE,

 MEDIATION ET LA
CONCILIATION  SARL(AU
محل أقم 18 مكرأ، شاأع 

153،يلدشيرة يلجهادية
يلسجل يلأجاأي أقم 59)4)

بأاأيخ)13)غشت1)1))ثم تاسيس)
شركة ديت يملسؤرلاة يملحدردة.

س س) مركز  ( شركة) (: يلتسماة)
لل ساطة) للأحكام،) لإلستشاأيت،)

ريلصلح.
ديت) شركة  (: يلقان ني) يلشكل 
يملسؤرلاة يملحدردة للشريك يل حاد.

يلهدف):)
يل ساطة،) يلأجاأي،) يلأحكام 

يلصلح ريلأحصال.
 18 أقم) محل  (: يالجأماعي) يملقر 
مكرأ،)شاأع)153،يلدشيرة يلجهادية.

أيس يملا ):)حدد في مبلغ))111.111 
دأهم مقسمة يلى)1111)حصة بثمن)

111)دأهم للحصة في ملكاة):
 1111 (: يلساد مررين شعش عي)

حصة.
مررين) يلساد  عين  (: يلتساير)
ملدة) للشركة  مسيري  شعش عي 

غيرمحدردة.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة في يلسجل يلأجاأي.)
يناير) (11 :)من) يلسنة يالجأماعاة)

يلى)31)ديسمبر من كل سنة.)
كأابة) لدى  يلقان ني  ياليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بانزكان)
أقم) تحت  (16/09/2021 بأاأيخ)

.1933
463 P
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CABINET AUDICOMPTA

 SOCIETE CEFA
CONSULTING

S.A.R.L.AU
تـــأسـيــس

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة) تأسيس  تم  (22/06/2021
يلشريك) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 

يل حاد صفاتها كما يلي:)
 SOCIETE CEFA (: يلتسماة)

  CONSULTING S.A.R.L.AU
يلهدف):)تن يلشركة تهدف تساسا)

إلى):))
بإعديد) يق م  يلدأيسات  مكأب 
يلزأيعاة،) يملشاأي   دأيسات 
يلجدرى،) دأيسة  يلأعريف،) دأيسة 
يلفناة) دأيسات  يلعامة،) دأيسات 
دأيسة رض  يلخطط) ريملأخصصة،)
يبرلاة) يلأعريف  دأيسة  يلرئيساة،)
رخااأيت) يبساساة  يلباانات  لجم  
يبرلاة) يلأصمام  دأيسة  يالستثماأ،)
يملمكنة،) يلبديلة  يلحل    لفحص 
يملشررع) قبل  يلأفصالاة  دأيسات 
رتقااماتها) يملخأاأة  يلحل    تحدد 

يمل جزة.
يض ) يلذي  يلأنفاذ  مشررع 
يلنهائي) للحل  يلأفصالاة  يلخطط 
يلقبلي) يلأمأير  خال   من  رتقاامه 

لألشغا )؛
إنشاء)ملف يالستشاأيت يلأجاأية.
في) بما  يالعما ،) رإديأة  تنساق 
ذلك يلقااسات رإنشاء)يلأقسامات)؛

تحلال نأائج مريقبة يلج دة)؛
يملساعدة يلأقناة)؛

يالستشاأيت ريإلشريف)؛
يسأيريد رتصدير)؛

ريملنأجات) يملاأكات  جما   تمثال 
يل طناة ريبجنباة.

يملشاأكة بجما  يشكالها في جما )
يلصناعاة تر  يلأجاأية   يلشركات 

)تر يلخدماتاة.)
نقل،) شريء،) حاازة،) دأيسة،)
إيديع) شحن،) تمثال،) تباد ،)
يالختريع) بريءيت  جما   ريسأغال  
ريلعملاات) يلأجاأية  ريلعالمات 
لفائدة) ريالمأاازيت  ريلتريخاص 

يلشركة.

رعم ما جما  يلعملاات يلأجاأية)
يلصناعاة يملالاة ريلعقاأية يملأعلقة)
يبنشطة) ركل  يملذك أة  بابنشطة 
شانه) من  طاب   ذيت  ير  يملشابهة 

ت سا  رتنماة يلهدف يالجأماعي.)
(،43( شقة أقم) يملقر يالجأماعي:)
برنامج) (،( يلطابق) (،(6 أقم) عماأة 

يملرس يلدشيرة.
يلرتسما ):)حدد أتسما  يلشركة)
 111 مقسمة  ) دأهم  (11.111 في)
منس 3ة) دأهم  (111 بقامة) حصة 

بالكامل للساد تكررأت ت فاق.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
يلتسجال بالسجل يلأجاأي باسأثناء)

حالة يلأمديد تر يلفسخ يملسبق.
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر من كل سنة.)
يلتساير):)تم تعاين يلساد تكررأت)
ت فاق كمسير رحاد للشركة ملدة غير)

محددة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ))) بإنزكان  يالبأديئاة 

13/09/2021)تحت أقم)1917.
لالسأخالص ريلباان

يملسير

464 P

BO SYNDIC
SA.R.L. AU

يملقر يالجأماعي : أقم 11 شاأع 
حسن ب لعمان FH 500  حي 

يلديخلة، يكادير
ينشاء شركة

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
ثم رض  يلقان ن) ((1(1 ))تغسطس)
يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):
.BO SYNDIC S.A.R.L AU(:(يالسم

هدف يلشركة):
تشغا  يلحريسة ريالمن.

يملدة):)محددة في)99)سنة.
يلرتسما ):)محدد في مبلغ)51.111 
511)حصة من فئة) دأهم مقسم يلى)
قد) يل يحدة  للحصة  دأهم  (111
علي) محمد  للساد  كلها  يكأأابها  تم 

ب حجر.

تم تعاين يلساد محمد) (: يلتسير)

ملدة) للشركة  كمسير  ب حجر  علي 

صالحاة) إعطائه  م   محدردة  غير 

يإلمضاء)يإلديأي ريلبنكي منفردي.

لأك ين) (5% يأم يقأطاع) (: يبأ3اح)

علاه) يملنص ص  يالحأااطي  يلرصاد 

قان نا.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يملحكمة يلأجاأية باكادير تحت أقم)

116613)بأاأيخ)7))سبأمبر)1)1).
للخالصة ريلأذكير

)قبا  حسن

465 P

IMA SPORT
SARL

ش. م. م

تأسيس شركة م م 
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تأسيس) تم  ((1(1 تغسطس) ((7

تحمل) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

يلخصائص يلأالاة):)

 IMA SPORT (: يلتسماة) (- (1

ش.م.م.

 111.111 (: أتسما  يلشركة) (- ((

1111)حصة بقامة) دأهم مقسم يلى)

111)دأهم لكل حصة ممل كة  ):

ييقبا  عبد يلعزيز:ب)511)حصة)؛

ييقبا  محمد):)ب)511)حصة).

3)-)يملقر يالجأماعي):)مركز سادي)

بابي يشأ كة ييت باها.

كريء) (: يالجأماعي) يلهدف  (- (4

يملالعب يلرياضاة يلخاصة.

تساير يلشركة من) (: يلتساير) (- (5

طرف ييقبا  عبد يلعزيزأقم يلبطاقة)

محمد) ييقبا   (JB351478 يل طناة)

.JB331857(أقم يلبطاقة يل طناة

6)-)تم إيديع يمللف يلقان ني للشركة)

لدى يملحكمة يالبأديئاة بانزكان تحت)

أقم)117))بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).

466 P

 Société “ID AMER
TRAVAUX”

شركة محدردة يملسؤرلاة
أتسمالها 1.111 11 دأهم

يملقر يالجأماعي : بدريأ عين  سادي  
يلش يطات ترالد برحال عمالة 

تاأردينت
بأاأيخ) عرفي،) عقد   بمقأ�سى 
رض ) تم  (،(1(1 تغسطس) (31
ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 
 ID AMER“ يملحدردة) يملسؤرلاة 

TRAVAUX”)باملميزيت يلأالاة):
1)-)يلشركاء):

يلساد عبد هللا ييد عامر،)مغربي)
مزديد سنة))16)يناير)1986،)يلحامل)
أقم))))))))))))))))))) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
سادي)) بعين  يلساكن  (P(36876

ترالد برحال عمالة تاأردينت.
))-)يمل ض ع):

تأخذ يلشركة كم ض ع لها يآلتي):
تشغا  عامة رتشغا  يلبناء)؛

يلأحادث.
3)-)يلتسماة):

   ID  AMER  TRAVAUX(شركة ذ.م.م
. S.A.R.LAU

بدريأ عين)) (: يالجأماعي) يملقر  (- (4
سادي))يلش يطات ترالد برحل عمالة)

تاأردينت.
تسعة رتسع ن سنة) (: يملدة) (- (5
من تاأيخ تسجال يلشركة في) يبأديء)

يلسجل يلأجاأي.
حدد) (: يلشركة) أتسما   (- (6
دأهم) (111.111 أتسما  يلشركة ب)
مقسمة إلى)1111حصة من فئة)111 

دأهم م زعة كالأالي):
 1111 يلساد عبد هللا ييد عامر)

حصة يجأماعاة)؛
يملجم ع)1111)حصة يجأماعاة.

يلسادعبد هللا ييد) (: يلتساير) (- (7
ريلزمها) للشركة  مسير  عين  عامر 

بأ قاعه يملنفرد ملدة غير محددة.
8)-)يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ من)
فاتح يناير رتنأهي في)31)دجنبر من كل)

سنة.
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9)-)يبأ3اح):)ت زع يبأ3اح يلصافاة)

يلقان ني) لالحأااط  (%5 خصم) بعد 

في) حصتهم  حسب  يلشركاء) على 

يلشركة تر تنقل من جديد إلى يلسنة)

يمل يلاة.

11)-)يإليديع يلقان ني):)تم يإليديع)

لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يملحكمة يالبأديئاة بأاأردينت بأاأيخ)

8))سبأمبر)1)1))تحت أقم يلسجل)

يلأجاأي)8111.
مقأطف من تجل يإلشهاأ

467 P

STE  HOUARA GENIE CIVIL
 SARL

أتسمالها 111.111 دأهم 

إعالن بأأسيس شركة
ر3م جب) ((1(1 تبريل) ((3 بأاأيخ)

ذيت) شركة  تأسست  عرفي  عقد 

إسم)) تحت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

.HOUARA GENIE CIVIL  SARL

هدفها):)مقار  في تعما  مخألفة)

تر يلبناء.

يلكر�سي) حي  (: يلأجاأي) يلعن ين 

شاأع حافا ترالد تايمة.)
أتسمالها):)111.111)دأهم م زعة)

إلى)1111)حصة قامة كل حصة)111  

دأيهم،)م زعة كما يلي):

 (51 ب كرين) يلعزيز  عبد  يلساد 

حصة)؛

يلساد جال  شكرين)51))حصة)؛

يلساد هشام غريبي)51))حصة)؛

 (51 سعااد) ييت  هشام  يلساد 

حصة.

تساير يلشركة):)تم تعاين يلسادين)

سعااد) ييت  رهشام  شكرين  جال  

مسيري يلشركة ملدة غير محدردة م )

حسب) يلصالحاات  كامل  تخ يله 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يملدة:)99)سنة من تاأيخ تأسيسها.

بمكأب) تم  يلقان ني  يإليديع 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

بأاأيخ) (191( أقم) تحت  بأاأردينت 

3))سبأمبر)1)1).

 HOUARA« شركة) سجلت 
بالسجل) (GENIE( CIVIL«( SARL
 8113 يلأجاأي بأاأردينت تحت أقم)

بأاأيخ))3))سبأمبر)1)1).
468 P

LILY CAFTAN
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة  من شريك ريحد
على محضر قريأيت يلشريك) بناء)
سبأمبر) (15 بأاأيخ) يملنعقد  يل حاد 
1)1))تأسست شركة ذيت يملسؤرلاة)
يملحدردة من شريك ريحد))باالعأباأيت)

يلأالاة):)
يالسم):)شركة)LILY CAFTAN)ذيت)
مسؤرلاة محدردة من شريك ريحد.

كريج) يلطابق يبأ�سي،) (: يلعن ين)
تجزئة برج) (،6( يلعماأة أقم) (،1 أقم)

يلخير،)تزنيت.
:)خااطة رتاجرة للمالبس) يلهدف)

يلجاهزة.
يلعملاات) كل  عامة  ر3صفة 
يملالاة) يلأجاأية،) يلسااحاة،)
ريالقأصادية يلتي من شأنها تن تنمي)
رتط أ نشاط يلشركة يملذك أة تعاله.
سنة) رتسع ن  تسعة  (:  يملدة)

)99)سنة).
يلشركة) أتسما   (: يملــــا ) أتس 
دأهم)) (11.111( دأهم) تالف  عشرة 
)111))حصة قامتها) مقسم إلى مائة)

مائة))111))دأهم لكل ريحدة منها.
سعدية) يلسادة  عانت  يلتساير:)

كري كمسيرة للشركة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلقان ني باملحكمة يالبأديئاة بأيزنيت))
تحت) ((1(1 سبأمبر) (((  بأاأيخ)

أقم)9)6.
469 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

 Siège(social(:(N°704,(LOT(MESUGINA,
DRARGA,(AGADIR

Tél(:(06-62-64-12-88
E-mail(:Idjamaa.conseils@gmail.com

KOUNE INVEST TRAVAUX
SARL

يلعام)) ( يلجم ) ( بمقأ�سى محضر)
يملنعقد في)31)تغسطس)1)1))ريلذي)
ذيت) شركة  تأسيس  بم جبه  تم 

مسؤرلاة محدردة مميزيتها كالأالي):)
 KOUNE (: يلأجاأي) يالسم 

. INVEST TRAVAUX SARL
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.
يلرتسما ):)311.111)دأهم.

حاث يأ فر):
على) يلعك ن  يلسعاد  يلساد 

1511)حصة)؛
على) ب له ى  يلحسان  يلساد 

1511)حصة.
يلهدف:

يلبناء)ريبشغا )؛
يلهندسة يملدناة)؛

كريء)ياللاات.
حي يملسأقبل بل ك ب) (: يلعن ين)

أقم)51))مكرأ يلدأيأكة يكادير.
فاتح) من  تبأدئ  يملالاة:) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
يلساد)) طرف  من  تسير  يلتساير:)

يلسعاد يلعك ن.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بأكادير في)17)سبأمبر)1)1) 

تحت يلرقم يلترتابي)116481.
470 P

CABINET SABCONSULTING

KAM & CO GROUP
إعالن تأسيس شركة

طبقا للعقد يلعرفي يملؤأخ ب فاتح)
تأسيس شركة) تقرأ  ((1(1 سبأمبر)

بامل يصفات يآلتاة):
 .KAM(&(CO(GROUP(:(يلتسماة
محدردة) شركة  (: يلشكل)

يملسؤرلاة.
 Pièce N°5 (: يالجأماعي) يملقر 
 Appartement(403(Immeuble(G1,
 Résidence(Zerktouni(G,(AGADIR

أتس يملا ):)111.111)دأهم.
يلساد فالي يلالي الدجي) (: يملسير)

كمكات.
من فاتح يناير يلى) (: يلسنة يملالاة)

31)ديسمبر.

يلضبط) كاتب  لدى  يإليديع  تم 
بأاأيخ) بأكادير  يلأجاأية   للمحكمة 

3))سبأمبر)1)1))أقم)116584.
471 P

Société RIMALILAD PROD
SARL AU 

تأسيس شركــة ذيت مسؤرلاة 
محدردة

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
تأسست شركة) ( ((1(1 سبأمبر) (14
ذيت مسؤرلاة محدردة بامل يصفات)

يلأالاة):
 S T E R I M A L I L A D : لتسماة ي

.PROD
يمل ض ع:)تسجال يلص ت رتحرير)
يلتسجال) يسأ دي   (- يمل ساقى)

ريتقان يلخلط.
يملقر يالجأماعي):حي سادي سعاد)

زنقة طنجة با كرة.
يملبلغ) حدد  (: يلشركة) أتسما  
 1111 إلى) مجزت  دأهم  (111.111 في)
حصص من فئة)111)دأهم لل يحدة.
يلتساير:)تسند يلتساير إلى يلسادة)
محدردة. غير  ملدة  فاضمة  فل ل  
تلتزم) يلبنكي،) للأ قا   بالنسبة  تما 
للسادة) يل حاد  بالأ قا   يلشركة 

فل ل  فاضمة.
تأسيس) من  سنة  (99 (: يملدة)

يلشركة.
رقد تم يإليديع يلقان ني بمكأب)
بانزكان) يإلبأديئاة  يملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((4 بأاأيخ)
1993)رتم تسجال يلشركة بالسجل)

يلأجاأي تحت أقم)4319).
472 P

مكأب يرديك نطا ش.م.م
CABINET AUDICOMPTA

SOCIETE RIBIS OPTIC
S.A.R.L
تـــأسـيــس

بمقأ�سى عقد عرفي بأاأيخ))6)ماي)
محدردة) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

يملسؤرلاة صفاتها كما يلي):)
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يبتاك) أ3يس  شركة  (: يلتسماة)

 SOCIETE RIBIS OPTIC ش.م.م)

  .S.A.R.L

يلهدف):)تن يلشركة تهدف تساسا)

إلى):

يلنظاأيت،) يخصائي  نظاأيتي،)

تجاأة) يلالصقة،) يلعدسات  تكاف 

يلنظاأيت.

رتصدير) ريسأيريد  تصنا  

رتس يق رت زي  يملسألزمات ريملعديت)

يلنظاأيت) إطاأيت  (: منها) يلبصرية،)

ريلعدسات،) ريلشمساة،) يلبصرية 

ريلعدسات) يملزأرعة،) ريلعدسات 

يلالصقة،)رمنأجات يلصاانة،)رجما )

تن يع يملعديت رمسألزماتها يلبصرية،)

يلبصريات ر شق يلقرناة،)إلخ)...؛

رعم ما))جما  يلعملاات يلأجاأية)

يلصناعاة يملالاة ريلعقاأية يملأعلقة)

يبنشطة) ركل  يملذك أة  بابنشطة 

شانه) من  طاب   ذيت  ير  يملشابهة 

ت سا  رتنماة يلهدف يالجأماعي.)
يملقر يالجأماعي):)شاأع)838)أقم)) 

تمديد يملسيرة يكادير.

يلرتسما ):))حدد أتسما  يلشركة)

 111 إلى) مقسمة  دأهم  (11.111 في)

حصة بقامة)111)دأهم كالأالي):)

51)حصة لفائدة يلساد سلاماني)

يحمد)5111)دأهم)؛

يملفلح) يلساد  لفائدة  حصة  (51

يلحسن)5111)دأهم.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)

يلتسجال بالسجل يلأجاأي باسأثناء)

حالة يلأمديد تر يلفسخ يملسبق

من فاتح يناير إلى) ( يلسنة يملالاة:)

31))دجنبر من كل سنة.)

يلساد) ( تعاين) تم  (: يلتساير)

سلاماني يحمد مسير رحاد للشركة)

للمدة غير محدردة.)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

سبأمبر) ((( بأاأيخ) باكادير  يلأجاأية 
1)1))تحت))أقم)116557.
لالسأخالص ريلباان

يملسير

473 P

PARA BEAUTY GLAM
تأسيس شركة ش.م.م  

في) يملؤأخ  عرفي  عقد   بمقأ�سى 

6)سبأمبر)1)1))تم تأسيس شركة):)

PARA BEAUTY GLAM))))ش.م.م.)

هدفها)):

رشبه) يلصادالناة  يملنأجات  با  

يلصادالناة)؛

با  رت زي  مسأحضريت يلأجمال)؛

يملفارضة.)

 17(7 تجزئة) (: يلأجاأي) يلعن ين 

يلزنقة)4)بل ك)3)تدأيأ تاكا ين تكادير.
أتسمالها):))111.111)دأهم م زعة)

إلى)1111)حصة قامة كل حصة)111 

يكأأبت) نقدية  حصص  كلها  دأهم 

رحرأت جماعها علي يلشكل يآلتي):

يالنسة لطافة سم ن )511)حصة)؛

يالنسة يمامة سم ن )511)حصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

تم تعاين يالنسة لطافة سم ن )

محدردة)) غير  ملدة  للشركة  كمسيرة 

م  يعأماد ت قاعها في جما  يلعق د)

ريل ثائق يإلديأية.)

99)سنة) :)مدة عمر يلشركة) يملدة)

من تاأيخ تأسيسها يلنهائي.

أقم) يإليضاحي  يلأجاأي  يلسجل 

.48861

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية يكادير بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1) 

تحت أقم)116493. 

474 P

 OUKHABOU TRAVAUX 
  S.A.R.L

تأسيس) تم  عرفي  عقد  بم جب 

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

رمميزيتها كالأالي)) :)

 OUKHABOU« ( ( ( ( يلتسماة) (- (1

TRAVAUX«):)ش.م.م.

:))كريء)معديت يلبناء)  ))-)يلهدف)

ريلتشياد٬)يبشغا  يملخألفة ريلبناء

3)-)يملقر يإلجأماعي):)شقة أقم))1 

تلاال) يقامة يلخ يأزمي حي  (9 عماأة)

تاك ين تكادير.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما ) (- (4  

فئة) من  حصة  (1111 إلى) مقسمة 

111)دأهم للحصة يل يحدة.)

:)تسير يلشركة حالاا) يلتساير) (- (5

ملدة) زكريا  يرخب   يلساد  طرف  من 

غير محددة.

6)-)يلسنة يالجأماعاة):)تبأدئ من)

من) دجنبر  (31 في) رتنأهي  يناير  فاتح 

كل سنة.

تاأيخ) من  سنة  (99 (: يملدة) (- (7

تقادها بالسجل يلأجاأي.)

تم يإليديع) (: يإليديع يلقان ني) (- (8

تكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلقان ني 

تحت أقم)116596)بأاأيخ)4))سبأمبر)

.(1(1

475 P

STE OUBLA TRANS
SARL AU

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

تم) ريلذي  ينزكان  بمدينة  يملنعقد 

بم جبه تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة شريك رحاد مميزيتها كالأالي):

 AU STE OUBLA TRANS(:(يالسم

.SARL

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة شريك رحاد).

يلرتسما ):)111.111))دأهم م زع)

على يلشكل يلأالي):

  111.111 محمد) ير3ال  يلساد 

دأهم)1111)حصة.)

ريلسل ) يلبضائ   نقل  (: يلهدف)

رطناا ردرلاا لحساب يلغير.
يلعن ين):)أقم)46)قيساأية يفندي)

عي�سى حي بئرنزين يلدشيرة يلجهادية)

ينزكان.

فاتح) من  لأبدت  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

يلتساير):))تسير))يلشركة من طرف)

يلساد ير3ال محمد.)

باملحكمة)) يلقان ني  ياليديع  ( تم)

سبأمبر) ((7 في) بإنزكان  يإلبأديئاة 

1)1)))تحت أقم))1998. 

476 P

C.A CONSEIL

 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE

(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE SYNERGY SOLUTIONS
SARL

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
ريلذي) ((1(1 11)سبأمبر) يملنعقد في)
ذيت) شركة  تأسيس  بم جبه  تم 
مسؤرلاة محدردة مميزيتها كالأالي):))))))))))))))))
 STE SYNERGY (: يالسم)

.SOLUTIONS SARL
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.
يلرتسما ):)111.111))دأهم.)

يلهدف):)يلطاقة يلشمساة.
شاأع عباس) ((1 يلرقم) (: يلعن ين)

يلقباج أياض يلسالم يكادير.
يلسنة يملالاة):)لأبدت من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
يلتساير):))تسير))يلشركة من طرف))
يلساد إبريهام يلبقا ،)تشن ساماة،)
تلأيت عبد هللا،)ريلساد يعق بي عبد)

يلرحمان.)
باملحكمة)) يلقان ني  ياليديع  ( تم)
يلأجاأية باكادير في)7))سبأمبر)1)1) 
تحت أقم)116616)يلسجل يلأجاأي)

أقم)48983 .
477 P

 SYNERGIE RH
إعالن عن تأسيس

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
ببا كرى حرأت) ((1(1 تغسطس) (6
ق ينين شركة ذيت مسؤرلاة محدردة)

خصائصها كالأالي):
يالسم):)SYNERGIE RH)سنرجي أش.)))))))))))))
يالجأماعي) تدبير  (: يبهديف)

للمق الت ريلأك ين.)
يالمام) زنقة  (: يالجأماعي) يملقر 
يلشافعي حي يلأ يمة با كرى يشأ كة)

ييت باها.
 111.111 (: يالجأماعي) يلرتسما  
من) سهم  (1111 إلى) مقسمة  دأهم 
يلتي يملكها يلساد ييت) دأهم،) (111

قس  عس  رم حى.))))
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))يلتساير):)يلساد ييت قس  عس )
رم حى.

يإليديع يلقان ني))):)تم يإليديع لدى)
بأاأيخ) بانزكان  يالبأديئاة   يملحكمة 

3)سبأمبر)1)1))تحت أقم)1869.
478 P

شركة سود برستيوم
تأسيس

سبأمبر) (( طبقا للعقد يملؤأخ في)
يالسا�سي) يلقان ن  رض   تم  ((1(1
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  لشركة 

رشريك رحاد رمميزيتها كالأالي):
يالسم):)شركة س د برستا م.

يلهدف):)يشغا  يلحديدة)-ناك س.
:)دريأ ك أين ييت) يملقر يالجأماعي)

مالك با كرى.
يملدة):)99)سنة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )
مقسمة إلى)1111)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة.
ريلباقي) للدخيرة  (%5 (: يالأ3اح)

حسب قريأيت يلشركاء.)))))))))))))))))))
يلتساير:)يلساد م حانت جام .))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
من) تبأدئ  (: يالجأماعاة) يلسنة 
فاتح يناير يلى)31)دجنبر من كل سنة.)
يلتسجال) تم  (: يلأجاأي) يلسجل 
بأاأيخ) بإنزكان  يالبأديئي   باملحكمة 
)))سبأمبر)1)1))تحت أقم)91)4).
479 P

STE SAIF NAUTIC
SARL AU

تأسيس شركة
ن تاك)) سايف  شركة  (: يلتسماة)
  STE SAIF NAUTIC ش.ر) ش.م.م.)

. SARL AU
رديية) ( ((8( أقم) يملقر يالجأماعي:)

يلفأح))سادي ييفني.
يلهدف:)تهدف يلشركة يلى مماأسة)

يلنشاط يالتي):
يملاكاناك)؛

يالستريد ريلأصدير.
مبلغ) في  حدد  يلشركة:) أتسما  

مائة تلف دأهم))111111))دأهم.

:)يلشركة مسيرة من طرف) يملسير)
صابر ساف يالسالم رذلك) (: يلساد)

ملدة غير محدردة.
:)يلشركة تأسست) مدة يلأأسيس)

ملدة)99)سنة.
ياليديع) تم  (: يلقان ني) ياليديع 
يلضبط) بكأابة  للشركة  يلقان ني 
بأاأيخ) بكلمام  يالبأديئاة   باملحكمة 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((1

.326/2021
480 P

 SOCIETE ROANY
ELECTROMENAGER

 SARL AU
تأسيس شركة

بمقأ�سى يلقان ن يبسا�سي يملؤأخ)
1)1))تم تأسيس) 15)سبأمبر) بأاأيخ)
ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

يلخصائص يلأالاة):)
ROANY ELECTROMENAGER

هدف يلشركة في يملغرب) يلهدف:)
كما في يلخاأج ه ):

با  رشريء)تجهزة منزلاة))كهر3ائاة.
تشغال رأشة لصاانة تر إصالح)
رخدمة) يملنزلاة،) يلكهر3ائاة  يبجهزة 

رإصالح رصاانة يبجهزة يملنزلاة.)
يبجهزة) جما   رتصدير  يسأيريد 

يملنزلاة رياللكتررناة.
ريملنأجات) يملنزلاة  يبجهزة  تاجر 

يإللكتررناة)
يسأيريد رتصدير يبجهزة يملنزلاة

ر3ا  جما  يبجهزة يملنزلاة) شريء)
رم يد يلديك أ رجما  يملفررشات.

يلأ زي  يإللكتررني
لألجهزة) يلبا   بعد  ما  خدمات 

يملنزلاة.
بالجملة) منزلاة  تجهزة  تاجر 
ريلأقساط،)تاجر تجهزة كمبا تر تاجر)

تر رساط يق م باالسأيريد ريلأصدير.
يملنزلاة) يبجهزة  ريسأيريد  تس يق 
يإللكتررني) يلغااأ  قط   رتصدير 

رملحقاتها.
يملقر يالجأماعي):)حي يل حدة شاأع)
لبيردة أقم)15))يلديخلة ريد يلذهب.

يملدة):)99)سنة.
 111.111 في) حدد  (: يلرتسما )
حصة) (1111 على) مقسم  دأهم 
يجأماعاة بقامة)111)دأهم لل يحدة)

رهي في نصيب:
حصة) (1111 يلساد نبال أريني:)

يجأماعاة.
تسير يلشركة رملدة غير) يلتساير:)
نبال) يلساد:) طرف  من  محدردة 

أريني.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالديخلة بأاأيخ)15)سبأمبر)

1)1))تحت أقم)1982/19337.
481 P

MY SKIN PARAPHARMACIE
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
ICE 11(8973131111(1

بأاأيخ) عرفي  عقد   بمقأ�سى 
14)شتنبر)1)1))بالدشيرة ثم تأسيس)
شركة ذيت))يملسؤرلاة يملحدردة))ذيت)

يلخصائص يلأالاة):
 MY SKIN (: يلتسماة)

.PARAPHARMACIE
تمام) (4( أقم) (16(7 زنقة) (: يملقر)
يلدشيرة) يلعسكري  يملستشفى  باب 

يلجهادية.
با ) صادلاة  شبه  (: يمل ض ع)

بالأقساط.
في) يلرتسما   حدد  (: يلرتسما )
 1111 على) م زعة  دأهم  (111.111
دأهم م زعة) (111 حصة من قامة)

بين يلشركاء)كالأالي):
 511 يكريم) يمااديس  يلسادة 

حصة)51111)دأهم)؛
حصة) ((51 يلسادة زيهري تمانة)

5111)))دأهم)؛
51))حصة) يلسادة زيهري خالدة)

5111)))دأهم.
:)تسير يلشركة من طرف) يلتساير)
غير) ملدة  يكريم  يمااديس  يلسادة 

محدردة.
يإليديع) تم  ( (: يلقان ني) يإليديع 
يلضبط) كأابة  لدى  يلقان ني 
بأاأيخ) بإنزكان  يإلبأديئاة  باملحكمة 

7))سبأمبر)1)1))تحت أقم)111).

482 P

MARTEAM INDUSTRIE
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة
طبقا للعقد يملؤأخ في)4))سبأمبر)
شركة) تأسيس  تم  بدأيأكة  ((1(1
بالخصائص) محدردة  ( يملسؤرلاة)

يلأالاة):))
 MARTEAM (: يالسم)

 INDUSTRIE
 CONSTRUCTIONS (: يلهدف)

 .METALLIQUES
 111.111 (: يملجم عة) أتسما  

)مائة يلف))دأهم).)
يلتساير):)مررين بالعرج.

حي) (9( أقم) (: يالجأماعي) يملقر 
سادي بابي يلدأيأكة يكادير.

يملدة):))99)سنة.
للمجم عة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بالسجل يلأجاأي باملحكمة يلأجاأية)
بأاأيخ) ( (661( أقم) تحت   بأكادير 

7))سبأمبر)1)1) .
483 P

C.A CONSEIL
 Siège(social(:(97,(1ER(ETAGE,(AVENUE
(,MANSOUR(DAHBI,(CITE(DAKHLA

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55
E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE O’ SEA
SARL

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
ريلذي) ((1(1 7))سبأمبر) يملنعقد في)
ذيت) شركة  تأسيس  بم جبه  تم 
مسؤرلاة محدردة مميزيتها كالأالي):))))))))))))))))

. STE O’ SEA SARL((:(يالسم
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.
يلرتسما ):)111.111))دأهم.)

يلهدف):))با  يبسماك.
 يلعن ين):)بل ك)6))شاأع)))أقم))) 

يلحي يملحمدي يكادير.
فاتح) من  لأبدت  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.
يلتساير):))تسير))يلشركة من طرف)

يلساد يلصنباطي جما ).)
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باملحكمة)) يلقان ني  ياليديع  ( تم)
يلأجاأية باكادير في)8))سبأمبر)1)1) 
تحت أقم)))116618)يلسجل يلأجاأي)

أقم)48987 . 
484 P

NAYSEF
S.A.R.L

 F11 يملقر يالجأماعي : محل في بل ك
أقم 175 حي يلديخلة يكادير

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) رض   تم  (08/07/2021
يبسا�سي لشركة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت يملميزيت يلأالاة):
.NAYSEF S.A.R.L:((يالسم

-هدف يلشركة):
-مقهى ر قاعة شاي.

يملدة محددة في)99)سنة.
مبلغ) في  محدد  -يلريسما  
 1111 يلى) مقسم  دأهم  (111.111
للحصة) دأهم  (111 فئة) من  حصة 
يل يحدة قد تم يكأأابها كلها للساد)

يبريهام معضاض.
-يلتسير):)تم))تعاين يلساد يبريهام)
غير) ملدة  للشركة  كمسير  معضاض 
محدردة م  إعطائه صالحاة يإلمضاء)

يإلديأي ر يلبنكي منفردي.
لأك ين) (5% -يبأ3اح يأم يقأطاع)
علاه) يملنص ص  يالحأااطي  يلرصاد 

قان نا.
يإليديع) تم  يلقان ني  -يإليديع 
لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
أقم) باكاديرتحت  يلأجاأية  يملحكمة 

116463)بأاأيخ16/09/2021
للخالصة ريلأذكير

)قبا  حسن

485 P

  شركة مايالفا
36) شاأع محمد يلخامس
باب ترغ نت - تاأردينت 

في) مؤأخ  عرفي  عقد  على  بناء)
5)تبريل)1)1))بأاأردينت تم تأسيس)
ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 
يلخصائص) رذيت  يل يحد  يلشريك 

يلأالاة:

يلتسماة):)شركة مايالفا.
غرض يلشركة):)يسأيريد رتصدير)
ريلبضائ ) يلسل   نقل  يلسل   جما  

لحساب يلغير))))
يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
يلتي) ريلصناعاة  ريلأجاأية  يملالاة 
تأعلق بصفة مباشرة تر غير مباشرة)
من) تخرى  تر  ل يحدة  جزئاا  تر  كلاا 

يلعملاات يملشاأ إليها تعاله.
يملقر يالجأماعي):)36))شاأع محمد)

يلخامس باب ترغ نت تاأردينت.
 111.111 (: يالجأماعي) يلرتسما  

دأهم.
مدة يلشركة):)99)سنة يبأديء)من)

تاأيخ يلأأسيس).
فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 
كان ن) (31 في) رتنأهي  يلثاني  كان ن 

يبر  من كل سنة.
من) مسيرة  يلشركة  (: يلتساير)
طرف يلساد يلزين يسامة)))لفترة غير)

محدردة.
إمضاء) أهن  يلشركة  (: يإلمضاء)

يلساد يلزين يسامة).))
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 
تحت) (03/06/2021 في) بأاأردينت 
يلأجاأي) يلسجل  أقم  (591 أقم)

.7817
486 P

 Sté CENTRE MONICA
D’ESTHETIQUE

 S.A.R.L 
تأسيس شركة 

للجم ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 13/09/2021 ي م) يلعادي  يلعام 
تم تأسيس يلشركة ذيت يملسؤرلاة)

يملحدردة):
 CENTRE MONICA (: يلتسماة)

.D’ESTHETIQUE
 31 139)أقم) تر) (: يملقر يالجأماعي)

زنقة يلل ز تاديأت)))-)تكادير.))
مدة صالحاة يلشركة):))99)سنة
أتس يملا ):)111.111.11)دأهم.

يلشكل) على  رزعت  (: يلحصص)

يلأالي:

 51.111 (: ( حااة) معمر  يلسادة 

دأهم.

 51.111 (: أشاد) معمر  ( ( يلساد)

دأهم.)

يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى غاية)31)دجنبر.

حااة) معمر  يلسادة  (: يلتساير)

ريلساد معمر أشاد)،)معا).

حااة) معمر  يلسادة  (: يلأ قا )

ريلساد معمر أشاد)،)معا.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 116565 يلأجاأية بأكادير تحت أقم)

ر3السجل) (23/09/2021 بأاأيخ)

بأاأيخ) ( (489(7 أقم) تحت  يلأجاأي 

.23/09/2021
يالقأطاف ريلباان

يحمد زه أ

487 P

 CENTRE DE FORMATION

ANAKHIL
SNC

إنشاء شركة
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

شركة) تأسيس  تم  (30/08/2021

يلأضامناة ذيت يملميزيت يلأالاة):

 CENTRE DE (: يلتسماة)

»FORMATION(ANAKHIL(»(SNC

في) يلرجاء) حي  (: يملقر يالجأماعي)
هللا بل ك د يلزنقة)13)أقم)53)كلمام

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

فئة) من  حصة  (1111 على) مقسمة 

111)دأيهم).

:)يستشاأة في يلتساير يلهدف)

:)يلساديلحسان بجديد،) يلشركاء)

لبطاقة) ريلحامل  يلجنساة،) مغربي 

  JA81594 أقم) يل طناة  يلأعريف 

711)حصة).

مغر3اة) يلسادة حدهم ب صلاح،)

يلجنساة،)ريلحاملة لبطاقة يلأعريف)

 3111 (: (JK34951 أقم) يل طناة 

حصة.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 
يناير رتنأهي في)31)دجنبر من كل سنة.
:)تسير يلشركة حالاا من) يلتساير)
طرف يلساد يلحسان بجديد ملدةغير)

محددة.
ياليديع) تم  (: يلسجل يلأجاأي)
بأاأيخ) بكلمام  يالبأديئاة  باملحكمة 
16/09/2021)تحت أقم323/2021.
488 P

صونطر التميز النكس بغيفي
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحددة
 14 مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) رض   تم  ((1(1 شتنبر)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة ذيت يلخصائص يلأالاة:)
:)ص نطر يلأميز النكس) ( يلتسماة)

بغافي.
يلغرض يالجأماعي):

يلأك ين يملنهي يملسأمر ر يلأحضير)
لالمأحانات.

يلدعم يملدأ�سي ريلجامعي.
يلطابق) (8( أقم) (: يملقر يالجأماعي)

يبر  يملعديات تاأردينت.
من) سنة  (99 في) حددت  (: يملدة)

تاأيخ تأسيس يلشركة يلنهائي
حدد) (: يالجأماعي) يلرتسما  
يلرتسما  في)111.111)دأهم مقسمة)
إلى)1111)حصة يجأماعاة من قامة)

111)دأهم لكل حصة.
 511 (: مصلح) يلزهريء) يلسادة 
تلف) خمس ن  يعاد   ما  تي  حصة 

دأهم))51.111)دأهم).
 511 ( (: عاللي) سكانة  يلسادة 
تلف) خمس ن  يعاد   ما  تي  حصة 

دأهم))51.111)دأهم).
ييلتساير):)تم تعاين كل من يلساد)
ريلسادة) مصلح  يلزهريء) يلسادة 
مسيرين للشركة ملدة) ( سكانة عاللي)

غيرمحددة.
بالنسبة للأ قا ):

صحاح) بشكل  ملزمة  يلشركة 
يلزهريء) يلسادة  يملشترك  بالأ قا  

مصلح ريلسادة سكانة عاللي.
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تبأدئ من فاتح) ( (: يلسنة يملالاة)

يناير ر تنأهي في)31)دجنبر من كل سنة.)

)باملحكمة) يلقان ني) ( تم يلتسجال)

بأاأيخ)) بأاأردينت  ( يإلبأديئاة)

23/09/2021)تحت أقم)8115.

489 P

STE ETS LAYFNI
 SARL AU

تأسيس
لافني) ييتس  شركة  (: يلتسماة)

 STE ETS LAYFNI ش.ر) ش.م.م.)

.SARL AU

يلنسائي) شاأع  (: يالجأماعي) يملقر 
أقم)66)حي يل حدة)11)يلعا ن.

يلى) يلشركة  تهدف  (: يلهدف)

مماأسة يلنشاط يالتي):

يالستريد ريلأصدير.

تعما  يلنظافة.
مبلغ) في  حدد  يلشركة:) أتسما  

مائة تلف دأهم))111.111))دأهم.

يلشركة مسيرة من طرف) يملسير:)

يلساد:)مباأك علا يت رذلك ملدة غير)

محدردة.

:)يلشركة تأسست) مدة يلأأسيس)

ملدة)99)سنة.

ياليديع يلقان ني:)

للشركة) يلقان ني  ياليديع  تم 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  بكأابة 

 (118 9))تغسطس) ( بأاأيخ) ( يلعا ن)

تحت أقم):)18/1984.

490 P

ELE.DRO.Q.SAN. AGADIR
  ش.م.م.

للشريك يل حاد

يلأأسيس
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بم جب 

إنجاز) تم  بأكادير,) (30/08/2021

ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

يل حاد) للشريك  مسؤرلاة محدردة 

بالخصائص يلأالاة:

 ELE.DRO.Q.SAN. ( (: ( يإلسم)

.AGADIR٬

با  تجهيزيت رآلاات) (- ( (: يلهدف)

رخدمات يملالحة يلبحرية ريلصناعة)

ريلكهر3اء)ركذي قط  يلغااأ بأن يعها,

رتصنا  رتركاب   يملأاجرة 

ريبجهزة) يآللاات  تجهيز  ر  رتعبئة  (

ريبدريت) ريلقط   ريمل يد  ريملنأجات 

يملأعلقة باملالحة ريلصناعة ريلكهر3اء)

ريسأيريدها٬ ركذي تصديرها))
تشغا ) رجما   يلسفن  أشات 

رتجهيزها) رصاانتها  تهائتها  رخدمات 

رمحاأ3ة) يبسطح  رمعالجة  رطالئها 

يلأآكل٬)تزريد يلسفن بامل يد يلغذيئاة)

يلعامة ر تم ينها,

يلعررض) لطلبات  يلأقديم 

ريلصفقات يلعم ماة ريلخاصة ذيت)

يلصلة بأهديف يلشركة.

دأهم)) تلف  مائة  (: يلرتسما )

 1111 من) مك ن  دأهم)) (111.111(

حصة قامتها)111)دأهم لل يحدة كلها)

باد يلشريك يل حاد.

يلتساير))):)يلساد ييت بال هشام.

تيسال ين) حي  (: يإلجأماعي) يملقر 

تمريغت جماعة يرأير-)تكادير.

يملدة):)99)سنة ما عدي يلحل قبل)

يبرين.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلقان ني 

تحت) ((1(1 شتنبر) (11 ي م) بأكادير 
أقم)48779.

491 P

STE ELBO OPTIQUE
تأسيس

 (7 مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

1)1))تم تأسيس شركة ذيت) غشت)

شريك) ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 

رحاد،)رخاصااتها كالأالي):

 STE ELBO شركة) يلتسماة:)

.OPTIQUE

 314 بقعة أقم) ( (: يملقريالجأماعي)

يلديخلة) حي  حشاد  فرحات  ( شاأع)

تكادير.

يلهدف يالجأماعي):)نظاأيتي.

مبلغ) في  حدد  (: يلشركة) أتسما  

 1111 دأهم مقسمة على) (111.111

من فئة)111)دأهم لل يحدة.

تسايريلشركة) يأم  (: تسيريلشركة)

فاطمة) يلبرطيزة  يلسادة  طرف  من 

يلزهريء.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

بأكادير بأاأيخ)16)شتنبر)1)1))تحت)
أقم)3166)سجل تجاأي)48843.

492 P

Cabinet((IDJAMAA(CONSEILS

 Siège(social(:(N°704,(LOT(MESUGINA,

DRARGA,(AGADIR

Tél(:(06-62-64-12-88

DIAGNOSTIC DU SOUSS
SARL AU

يلعام)) ( يلجم ) ( بمقأ�سى محضر)

يملنعقد في)19)تغسطس)1)1))ريلذي)

ذيت) شركة  تأسيس  بم جبه  تم 

مسؤرلاة محدردة مميزيتها كالأالي):)

 DIAGNOSTIC (: يالسم يلأجاأي)

.DU SOUSS SARL AU

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (: يلصفة)

محدردة.

يلرتسما ):)111.111)دأهم).

حاث يأ فر):

يلساد))يفرياض محمد على)1111 

حصة.

يلهدف):)-)يملاكاناك يلعام.

يعما  حقن رق د يلديز .

تشخاص يملركبات يلديأجة.
19)شاأع) 63)بل ك) يلعن ين):)أقم)

يل فاق) يلثاني  يلطابق  بيرينزيأين 

بنسركار يكادير.

فاتح) من  تبأدئ  (: يملالاة) يلسنة 

يناير إلى)31)ديسمبر من كل سنة.

يلساد) طرف  من  تسير  يلتساير:)

يفرياض محمد

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 2021/09/14 في) بأكادير  يلأجاأية 

تحت يلرقم يلترتابي1)1164 .

493 P

ريفيل ناتور
تأسيس شركة يملسؤرلاة محدردة

 ذي ت شريك ريحد
ماأس) (9 في) يملؤأخ  للعقد  طبقا 
تم تأسيس شركة يملسؤرلاة) ((1(1
ريحد) شريك  ذيت  محدردة 

بالخصائص يلأالاة):
يالسم):)أيفال نات أ

رت ضيب) ينأاج  (: يلهدف)
ريبساساة) يلنباتاة  يلزي ت  ر3ا  

رمشأقاتها يلأجمالاة).
 111.111 (: يملجم عة) أتسما  

دأهم.
يملسير):)منا  مااز.

دريأ باخير ييت) (: يملقر يالجأماعي)
عميرة شأ كة ييت باها.

يملدة):)99)سنة.
للمجم عة) يلقان ني  ياليديع  تم 
باملحكمة) يلأجاأي  بالسجل 
 961 أقم) تحت  ينزكان  يالبأديئاة 
أقم يلسجل) ((1(1 تبريل) ((6 بأاأيخ)

يلأجاأي)5)31).
494 P

 SERVICE MECANIQUE
EURO 6
SARL AU

يلعام))) جم   محضر  حسب  (-
 SERVICE يلشركة) ( ( شركاء) قريأ 
   MECANIQUE EURO 6 SARL AU

بأاأيخ))2021/09/24)قرأ ما يلي):
 85 أقم) (1 بل ك) (: مقر يلشركة) (-

حي يالمل ييت مل  .)
 111.111 في) حدد  يملا   أتس  (-
1111)حصة من) دأهم مقس مة إلى)
رم زعة) يل يحدة  دأهم  (111 فئة)

كأالي):
 - ELBACHA SAID 1111 حصة.))))))))
من تهديف يلشركة:) (: يمل ض ع) (-

1)–)ماكاناكي إصالح.
قرأ يلشريك يل حاد) (: يلتساير) (-
 SERVICE MECANIQUE تن شركة)
EURO 6 SARL AU)سيسرها يلساد))

ELBACHA SAID)ملدة غير محدردة.
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يلقان ني) يإليديع  تم  (: يإليديع) (-

لدى يملحكمة يبأديئاة بإنزكان بأاأيخ)

 (117 أقم) تحت  (2021/09/28

يلسجل يلأجاأي أقم)7)43).

495 P

STE CLIMAT BERBERE
SARL AU

يملقر يالجأماعي: حي تاسال ين 

يلفط يكي تامريغت يرأير يكادير

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

مساهم ) قرأ  ثم  (08/05/2021

يلشركة ما يلي):

يلنهائاة) ريلأصفاة  يلحل  (– (1

يلسجل) على  للشركة.ريلتشطاب 

يلأجاأي.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع  (-

لدى) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 

يملحكمة يلأجاأية باكادير))تحت أقم))

116611))بأاأيخ)27/09/2021.     
للخالصة ريلأذكير

قبا  حسن

496 P

 EAZY CAR GLASS
 SARL

تصفاة مسبقة للشركة
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (I  -

لشركة) شركاء) قرأ  (15/08/2018

ذيت) شركة  (»EAZY CAR GLASS«

مقرها) يلكائن  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ييت مل   حي يملستشفى شاأع يحمد)

بال فرج بل ك)D)أقم)6))ما يلي):

تصفاة مسبقة للشركة،

ن أيلدين) أديح  يلساد  تعاين 

كمصفي للشركة.

II)-)رقد تم يإليديع يلقان ني بكأابة)

يالبأديئاة) يملحكمة  لـــدى  يلضبط 

تحت) (27/12/2019 بأاأيخ) بانزكان 

أقم)4681.
للخالصة ريلباان

يملصفي

497 P

 STE D’EXPLOITATION

MINIERE DU SOUSS

يلجم ) محضر  بمقأ�سى 

 16 في) يملؤأخ  يالسأثنائي  يلعام 

 STE ( شركة) قرأت  ((1(1 شتنبر)

 D’EXPLOITATION MINIERE DU

يلسجل) في  يلأقااد  أقم  (SOUSS

مقرها) عن ين  (8469 يلأجاأي)

يلشهديء) بحي  مأ يجد  يالجأماعي 

بل ك ج أقم)))ييت مل   ما يلي):))

يعأماد) على  ريمل يفقة  مريجعة 

حسابات يملصفي.

ذمة) إقريأ يقفا  يلأصفاة ريبريء)

يملصفي.

يلأجاأي) يلسجل  على  يلتشطاب 

للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ)) بإنزكان  يالبأديئاة 

21/09/2021)تحت أقم))196.

498 P

FK MINE

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

شتنبر) (16 ( في) يملؤأخ  يالسأثنائي 

أقم) (FK MINE قرأت شركة) ((1(1

 7989 يلأجاأي) يلسجل  في  يلأقااد 

مأ يجد) يالجأماعي  مقرها  عن ين 

 71 أقم) (1613 شاأع) يلسعادة  بحي 

يلدشيرة يلجهادية ينزكان ما يلي):))

يعأماد) على  ريمل يفقة  مريجعة 

حسابات يملصفي.

ذمة) إقريأ يقفا  يلأصفاة ريبريء)

يملصفي.

يلأجاأي) يلسجل  على  يلتشطاب 

للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ)) بإنزكان  يالبأديئاة 

21/09/2021)تحت أقم)1961.

499 P

NAJDA ASSISTANCE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

 أتسمالها  111.111 دأهم 

يلعن ين بل ك 11 أقم 111 تجزئة 

يالمان يلجهادية يلدشايرة ينزكان 

RC : 12995

حل مسبق لشركة
1)-)بمقأ�سى يلعقد يلعرفي يملؤأخ)

ي م)31)غشت)1)1))بانزكان قد تقرأ)))

ما يلي):

ررضعها) للشركة  مسبق  حل 

تحت يلأصفاة يل دية يبأدءي من)31 

غشت)1)1))تعاين يلساد مازي حسن)

كمأم أ بالأصفاة.

تم تعاين مقر يلأصفاة في يلعن ين)

يلأالي بل ك)11)أقم)111)تجزئة يبمان)

يلجهادية يلدشايرة ينزكان.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  (- ((

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بانزكان)

تحت أقم) ((1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ)

.195(

500 P

 STE MAALA

CONSTRUCTION

 SARL

1)-)بـمـ جـب محضر))قريأ يلشركاء)

بـأـاأيـخ)08/09/2021)تقرأ ما يلي):

يملصادقة على عملاات يلأصفاة.

يملصادقة على جدر  يلحسابات)

يملندأجة في ما بعد تصفاة يلشركة.

للساد) يلنهائاة  يلأبرئة  تخ يل 

يملسئ   عن يلأصفاة.

إنهاء)تصفاة يلشركة.

يلقان ني) يإليديع  تم  رقد  (- ((

يملحكمة) هائة  لدى  يلضبط  بكأابة 

   1999 أقم) تحت  بانزكان  يالبأديئاة 

بأاأيخ)27/09/2021.
من يجل يلنسخة ريلباان)

501 P

STE M.L.A.D.E.R
SARL AU

RC N°5975
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
محضر) رض   تم  (30/08/2021
يلخصائص) يحمل  يلعام  يلجم  

يلأالاة):
قفل يلأصفاة للشركة).

تسماة يلساد عبد يل يحد أشاد)
مصفي يلشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  لقد 
يـ م))) بأاأردينت  يالبأديئاة  ( يملحكمة)

01/09/2021)تحت أقم)1834.
502 P

MARBRERIES AJARIF
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
16شتنبر1)1)  يالسأثنائي يملؤأخ في)
 MARBRERIES AJARIF(قرأت شركة
يلأجاأي) يلسجل  في  يلأقااد  أقم 
يالجأماعي) مقرها  عن ين  (4935
يلطابق يبر  عماأة) (( مأ يجد برقم)
ناف أة محطة يلحافلة ينزكان ما يلي):))
يعأماد) على  ريمل يفقة  مريجعة 

حسابات يملصفي.
ذمة) إقريأ يقفا  يلأصفاة ريبريء)

يملصفي.
يلأجاأي) يلسجل  على  يلتشطاب 

للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ)) بإنزكان  يالبأديئاة 

21/09/2021)تحت أقم)1963.
503 P

JIM NEGOCE)))»ش.م.م«

 HAY TALAINTE CHTOUKA
AIT BAHA
RC : 15455

حل مسبق للشركة
قريأيت) محضر  بـمـ جـب  (- (1
بـأـاأيـخ) يملنعقد  يل حاد  يلشريك 
2021/09/14)تم يالتفاق على ما يلي):

حل مسبق للشركة.
لحسن)) يك جام  يلساد  تعاين 

للشركة.
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تعاين مقر يلشركة مقر يلأصفاة.

يلقان ني) يإليديع  تم  رقد  (- ((

يملحكمة) هائة  لدى  يلضبط  بكأابة 

 1968 تحت أقم) ( يإلبأديئاة بإنزكان)

بأاأيخ)2021/09/22.
من يجل ي لنسخة ريلباان

504 P

STE ONLINE CARS

SARL AU

RC N°6799

بأاأيخ)) ( عرفي) عقد  بمقأ�سى 

محضر) رض   تم  (09/08/2021

يلخصائص) يحمل  يلعام  يلجم  

يلأالاة):

قفل يلأصفاة للشركة).

كما ) يشأ كي  يلساد  تسماة 

مصفي يلشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم  لقد 

يـ م))) بأاأردينت  يالبأديئاة  ( يملحكمة)

31/08/2021تحت أقم7)18   .

505 P

 Sté SUBLIMATION  ET

 SERIGRAPHIE MOUNIR

SARL

دريأ يلأمساة حي يلشباب أقم  

5666 تيت مل    

يلأصفاة يلنهائاة ر يلتشطاب على 
يلسجل يلأجاأي للشركة

بم جب عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)

16/09/2021)تم تقرير ما يلي:

يلتشطاب) ر  يلنهائاة  يلأصفاة  (-

يلنهائي على يلسجل يلأجاأي للشركة.

تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  كأابة 

تحت) (2021/09/24 بأاأيخ) بانزكان 

أقم)1991.

506 P

STARTEKO شركة
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

أتسمالها  111111 دأهم 

يلعن ين حي تالاال يجديك بل ك ي3 

شقة 4)) تاكا ين يكادير 

RC : 43447

STARTEKO حل مسبق لشركة
يملؤأخ) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 
 ي م)31)غشت)1)1))باكادير قد تقرأ)

)ما يلي):

ررضعها) للشركة  مسبق  حل  (-

تحت يلأصفاة يل دية يبأدءي من)31 

غشت)1)1)

ير3لكاسم)) مريم  يلسادة  تعاين  (-

كمأم أ بالأصفاة)

في) يلأصفاة  مقر  تعاين  تم  (-

ي3  تالاال يجديك بل ك  يلعن ين حي 

شقة)4)))تاكا ين يكادير)

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

باكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 

تحت أقم)) ((1(1 شتنبر) ( ((7 بأاأيخ)

116618
مقأطف من يجل يالشهاأ

507 P

STE  KHAYT AL HAYAT
SARL

يلأصفاة يملبكرة للشركة
بأاأيخ))) مديرالتها  يثر  على  (: ترال)

يلجمعاة) قرأت  ( (08/09/2021

 STE ( ( لشركة) ( يلعادية) ( يلعامة غير)

)شركة) ( (KHAYT AL HAYAT SARL

برتسما ))))) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

بالسجل) مسجلة  دأهم،) (111.111

يالبأديئاة) ( يملحكمة) لدى  يلأجاأي 

بانزكان))تحت أقم)1971))ما يلي):

-)حل يلشركة بصفة مبكرة)،)رض )

يلشركة في ط أ يلأصفاة يل دية).

 SMITH يلساد) تعاين  (-

كمصفي) (MATTHEW THOMAS

يلشركة)

-)تحديد مقر يلأصفاة في ضاعة:)

 14 يلطابق يلثاني تجزئة كما  أقم)

حي يملرس يلدشيرة يلجهادية.)

تم ياليديع يلقان ني بكأابة) (: ثاناا)
يالبأديئاة) ( باملحكمة) يلضبط 
بأاأيخ)))))) (1949 أقم) تحت  بانزكان 

   21/09/2021
508 P

شركة HOUA SAMAK ش.م.م 
 يعالن عن خأم يلأصفاة 

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سي 
 (1(1 شتنبر) ((( بأاأيخ) يالسأثنائي 
ش.م.م)) (»HOUA SAMAK« لشركة)
في يطاأ يلأصفاة))أتسمالها)111.111 
تفارين) شاأع  تصفاتها  رمقر  دأهم 
أقم)89))ديأ بن يلشاخ يلأمساة تيت)

مل  ))ما يلي)):)
يلنهائي) يلحساب  على  -يملصادقة 

للأصفاة.
يملصفاين) يلى  يالبريء) -منح رصل 
يلساد عبدرن عبد يلرحام ريلساد)

عمر يرح ي
-معاينة خأم يلأصفاة.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
إنزكان) يإلبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  (27/09/2021 بأاأيخ)

1994/2021
509 P

CARRIERE SABLE DE DRAA
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
شتنبر) (16 في) يملؤأخ  يالسأثنائي 
 CARRIERE ( شركة) قرأت  ((1(1
في) يلأقااد  SABLE DE DRAAأقم 
يلسجل يلأجاأي)3719)عن ين مقرها)
يالجأماعي مأ يجد ب أقم)391)بل ك)

1)حي يبمان ييت مل ملا يلي:))
يعأماد) ريمل يفقة على  مريجعة  (-

حسابات يملصفي.
ريبريء) يلأصفاة  يقفا   إقريأ  (-

ذمةيملصفي.
-)يلتشطاب على يلسجل يلأجاأي)

للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بإنزكان.
تحت أقم) (21/09/2021 ( بأاأيخ)

.1961
510 P

 ATLAS SUBSTANCES
INDUSTRIELLE

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملؤأخ في))16شتنبر)1)1)  
 ATLAS SUBSTANCES((قرأت شركة
في) يلأقااد  أقم  (INDUSTRIELLE
يلسجل يلأجاأي)6435)عن ين مقرها)
يالجأماعي مأ يجد بمنطقة ج أقم)) 

حي يملسيرة ييت مل   ما يلي:))
يعأماد) ريمل يفقة على  مريجعة  (-

حسابات يملصفي.
-)إقريأ يقفا  يلأصفاة ريبريء)ذمة)

يملصفي.
-)يلتشطاب على يلسجل يلأجاأي)

للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بإنزكان.
أقم) تحت  (21/09/2021 بأاأيخ)

.1959
511 P

ACHBAR AUTO
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة  ديت 
يلشريك يل حاد )في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يالجأماعي أقم 47 أك 
تشباأ- 83111 تاأردينت يملغرب.

يلسجل يلأجاأي 5359 بأاأ ردينت.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلجمعاة يلعامة غير يلعادية لشركة)
ذيت) شركة  (ACHBAR AUTO
يلشريك) ديت  محدردة  مسؤلاة 
 (1(1 من شتنبر) (14 يل حاد بأاأيخ)
شتنبر) ((1 مسجل بأاأردينت بأاأيخ)
(،1161 كناش يملديخال عدد) ((1(1
تم) (111(7 عدد) باسأخالص  تمر 

يالتفاق ريلتري�سي على مايلي):
-)إ نهـاء)عملاات يلأصفاة)

-)إ بريء)ذمة يملصفي.
في) يلشركة  علـــى  يلتشطاب  (-

يلسجل يلأجاأي ر يلضريبة يملهناة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 
 (1(1 شتنبر) ((3 بأاأيخ) لأاأردينت 

تحت أقم:)1891
512 P
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STE ANYAPROD  SARL
شركة ذيت مسؤلاة محدردة 

مقرها يإلجأماعي : عماأة نايت رعلي 
أقم ) باب يلزأكان تاأردينت
يلسجل يلأجاأي أقم 5473 

تاأردينت.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
قرأشركاء) ( (25/08/2021 يملؤأخ في)

يلشركة مايلي):
-)حل مسبق للشركة ذيت مسؤلاة)

محدردة.
كمقر) يالجأماعي  يملقر  تحديد  (-

للأصفاة.
بال)) ييت  حسن  يلساد  تعاين  (-

كمصفي للشركة.
باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
بأاأيخ) بأاأردينت  يالبأديئاة 

23/09/2021)تحت أقم))189.
513 P

STE ANYAPROD  SARL
شركة ذيت مسؤلاة محدردة 

مقرها يإلجأماعي : عماأة نايت رعلي 
أقم ) باب يلزأكان تاأردينت
يلسجل يلأجاأي أقم 5473 

تاأردينت.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
قرأشركاء) ( (25/08/2021 يملؤأخ في)

يلشركة مايلي):
-)حل نهائي للشركة..

-)يمل يفقة على تقرير يملصفي.
-)يمل يفقة على حسابات يلأصفاة.
باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
بأاأيخ) بأاأردينت  يالبأديئاة 

23/09/2021)تحت))أقم)1983 .
514 P

AGDEZ MINE
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملؤأخ في)16شتنبر)1)1) 
أقم) (AGDEZ MINE ( قرأت شركة)
 41(35 يلأقااد في يلسجل يلأجاأي)
مأ يجد) يالجأماعي  مقرها  عن ين 
يلطابق يلثاني عماأة) (3 بمكأب أقم)
شاأع) (( يلريب  بل ك) تافارين يلجزء)

يملقارمة يكاديرما يلي:))

يعأماد) ريمل يفقة على  مريجعة  (-

حسابات يملصفي.

-)إقريأ يقفا  يلأصفاة ريبريء)ذمة)

يملصفي.
-)يلتشطاب على يلسجل يلأجاأي)

للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية بأكادير.

تحت أقم) (23/09/2021 ( بأاأيخ)

.116567

515 P

 STE AMBULANCE BAB

 SAHRA SARL
IF 14435476

تشطاب يلشركة
بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ))

19)ي لا ز))1)1))ريفق يلجم  يلعام)

للشركة على يلأعديالت يلأالاة:

-تشطاب يلنهائي على يلشركة.

كريم) لحسن  يلساد  ( -تعاين)

مصفي) كريم  هللا  عبد  ريلساد 

يلشركة.

بكأابة) تم  (: يلقان ني) ياليديع 

يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

في) (2021/311 أقم) تحت  ( بكلمام)

2021/09/02

516 P

 STE TAGADIRT DE

CONTROLE TECHNIQUE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

   LIMITEE AU

CAPITAL(DE 100.000  DH 

 SIEGE(SOCIAL: DR(TAGADIRT

DRARGA AGADIR

يالسأثنائي) يلعام  يلجم   خال  

(،(1(1 شتنبر) (13 بأاأيخ) يملنعقد 

»شركة) يل حاد  ) يلشريك  قرأ 

 TAGADIRT DE CONTROLE

ذيت) شركة  (»TECHNIQUE

مسؤرلاة محدردة بشريك رحاد،)ما)

يلي):

من) يبأديءي  يلشركة  حل  (-
13شتنبر)1)1).

يلفا�سي) يدأيس  يلساد  تعاين  (-
مهامه) تحديد  ر  للشركة  مصفاا 

ريلتزيماته.
»دريأ تكاديرت دأيأكة) ( ( تحديد) (-

يكادير«)))مقري للأصفاة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) بأكادير  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4)1165.
517 P

FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

 LA ROSE ROUGE DES
TRAITEURS SARL

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
شركة) شركاء) قرأ  (05/12/2019
يلحفالت«) لأم ين  يلحمريء) »يل أدة 
 LA ROSE((((ذيت مسؤرلاة محدردة
(ROUGE DES TRAITEURS SARL

ما يلي):
-)يلأصفاة يملسبقة للشركة.

رعبلطين) سعاد  يلساد  تعاين  (-
مصفاا للشركة.

(: يلأصفاة) مقر  عن ين  تحديد  (-
أقم)851))زنقة تكمات تمام مؤسسة)

يلخ يأزمي)6)حي تلاال يكادير
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
(: بأاأيخ) (11( أقم) تحت  باكادير 

  .14/01/2020
للخالصة ر يلباان

عن يملصفي

518 P

 TRANS AZZABA GREEN
SARL

أتسمالها 111.111 دأهم
مقرها يالجأماعي : حي يدأيأ عماأة ب 

1   شقة  119) تك ين يكادير. 
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
13/09/2021)باكادير.)قرأ مساهم )

يلشركة ما يلي:)
يجأماعاة) حصة  (511 تف يت) (-
ب شريحة) يلسادة حسناء) ملك  من 

يلى ملك يلساد يحمد ر3ل ت.

يلسابقة) يملسيرة  يسأقالة  (-
يلسادة حسناء)ب شريحة.

ر3ل ت) يحمد  يلساد  تعاين  (-
كمسيرين) يلبقالي  محمد  ريلساد 
م ) محدردة  غير  ملدة  للشركة 
يالجأماعي) يالمضاء) حق  يعطائهما 
يلبنكي) ريالمضاء) يملقسم  يالديأي  ر 

يملشترك.
-)تعاين يلسادة حسناء)ب شريحة)

كمسؤرلة عن يلنقل بالشركة.
يالسا�سي) يلقان ن  تعديل  (-

للشركة.
بكأابة) يلقان ني  ياليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) (20/09/2021 بأاأيخ) باكادير 

أقم)116518.
519 P

 STE MASSA TRANSPORT
SARL AU

 HAY IKHOURBANE MASSA
CHTOUKA AIT BAHA

RC :15 309
يالسأثنائي) يلعام  يلجم   قرأ 

بأاأيخ)2021/07/09)مايلي):
طرف) من  حصة  (111 با ) (-
يلسادة م نيب ملاكة لفائدة يلساد)

سعاد يلجاد.
-)تعين يلساد سعاد يلجاد يملسير)

يلقان ني))للشركة.
يبسا�سي) يلقان ن  تحديث  (-

للشركة.)
-)إضافة نشاط نقل يغريض يلغير)

مصح 3ة بذريهم لحساب يلغير.
-)يإليديع يلقان ني تم يإليديع لدى)
بأاأيخ) ( بانزكان) يالبأديئاة  يملحكمة 

27/09/2021)تحت أقم))11).
520 P

STE CHERNAKI SURF -Sarl
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
ريلدي ثم) (08/04/2021 يملنعقد في)
بشركة) تغايريت  يحديت  بم جبه 
شركة) (CHERNAKI SURF SARL
أتسمالها)) يملسؤرلاة  محدردة 
يالجأماعي) رمقرها  دأهم  (111.111

ه  فاال أقم)6)حي يأيك يمي رديأ).
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حات تقرأ مايالي):
ممل كة) سهم  (511 تف يت) (-
 VAN PASSEL MAXIME ( ( ( للسادة)

MARIE
لصالح يلساد ب شعاب يلشرناكي.

 VAN PASSEL((يسأقالة يلسادة(-
مهامها) من  (MAXIME MARIE

كمسيرة.
-)تحديث يلنظام يبسا�سي.

باملحكمة)) يلقان ني  ياليديع  تم 
  23/09/2021 في) بأكادير  يلأجاأية 

تحت))أقم)116574 
521 P

شركة  سوترتمار  ش م م 
 STE SOTRATEMAR SARL

تجزئة يلزيأ ن بل ك ج، أقم 14), 
تاك ين يكادير

يلسجل يلأجاأي أقم 1663)
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
14ي لا ز) ( بأاأيخ) يالسأثنائي يملؤأخ 

1)1))،)تقرأ مايلي):)
1111)حصة)) -)يملصادقة على با )

م زعة على يلشركاء)كالأالي:
 341: خايف) يلحسين  يلساد  (-

حصة
-)يلساد عبد يلكريم يلزياني):331 

حصة
-)يلساد عصام لخالي):331)حصة
يلى يلساد عبديل يحد يلجطا ي

-)يسأقالة يلساد يلحسين خايف)
تعاين) ( من مهامه كمسير للشركة ر)
مسير) يلجطا ي  عبديل يحد  يلساد 

للشركة ملدة غير محددة
للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير  (-
يملحددة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة  من 
يملحددة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة  يلى 

للشريك يل حاد
-)تعديل يلفصل أقم)7,)6,1))ر13 

من يلقان ن يالسا�سي للشركة)
يبسا�سي) يلقان ن  تعديل  (-

للشركة.
باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تـم 
يلأجاأية باكادير تحت عدد)116599 

بأاأيخ)27/09/2021 . 
522 P

 SOCIETE LIRATRANS  SARL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

مقرها يالجأماعي  : شقة أقم 13 
يلطابق يلثاني عماأة ييت عزيزر أقم 

159 شاأع 1) غشت يكفاي
يلسجل يلأجاأي أقم 7179 

تاأردينت.
ملحضر) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
لشركة) يلعادية  غير  يلعام  يلجم  
 SOCIETE LIRATRANS  SARL
يالتفاق) تم  (21/06/2021 بأاأيخ)

ريلتري�سي على ما يلي:))
)يلاعق بي) -)تف يت يلساد ياسين)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511
1111))حصة لفائدة يلسادة خديجة)

بنسالم.
زريزر على منصبه) زكرياء) بقاء) (-

كمسير لشركة.
كمسير) بنسالم  خديجة  -تعاين 

جديد لشركة.
-تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 
تحت أقم) (23/08/2021 لأاأردينت)

.1814
523 P

 بيناسوس  ش.م.م.
 BINASOS SARL 

مقرها يالجأماعي : دريأ ييت 
ير3لقاسم جماعة يلصفاء يشأ كة 

ييت باها
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلعام) يلجم   ينعقد  (،06/09/2021

يالسأثنائي ر تقرأ ما يلي):
تف يت يلساد خالد عض �سي) (-
511)حصة يجأماعاة من حصأه) ( 

لفائدة يلساد عبد هللا حافادي.
-)تعاين يلسادين خالد عض �سي)
ر عبد هللا حافادي كمسيرين للشركة)

ملدة غير محدردة.
خالد) يلسادين  تف يض  (-
عض �سي ر عبد هللا حافادي لأ قا )
كل) ر  يلبنكاة  ريلشاكات  يلسنديت 
يل ثائق يإلديأية ر يلقان ناة للشركة.

شركة) من  يلشركة  تح يل  (-
شريك) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 
رحاد إلى شركة محدردة يملسؤرلاة.

قب   يلنظام يبسا�سي يلجديد) (-
للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) ( (21/09/2021 النزكان بأاأيخ)

أقم)1956،
للخالصة ر يلباان

عن يملسير

524 P

STE CASHELLA SARL
تف يت حصص رتعاين يملسير

بم جب عقد عرفي مؤأخ بأاأيخ)
21/09/2021)تم تقرير ما يلي:

يلقصاد) تكرم  يلساد  ( باع) (-
 511 يلساحي) إبريهام للسادة مريم 
رحمان) بن  فاطمة  ريلسادة  سهم 
أتسما ) من  من حصأه  سهم  (511

يلشركة.
يلقصاد) تكرم  يلساد  تقدم  (-
منصبه) من  باسأقالأه  إبريهام 

كمسير رحاد للشركة.
تم تعاين يلسادة يلساحي مريم) (-
كمسيرة شريكة في يلشركة ملدة غير)

محدردة)
تم يإليديع يلقان ني لدى مصلحة)
يالبأديئاة) باملحكمة  يلضبط  كأابة 
أقم) (27/09/2021: بــأاأيخ) بانزكان 

. 1997
525 P

STE SAMIFISC

 STE BAYER PVC
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

02/09/2021،)تم إقريأ ما يلي:
)حصة من يلساد) (511 تف يت) (-

منا  مهدي إلى يلساد محمد بحنا.
للشركة) يلقان ني  يلشكل  تغاير  (-

.SARL AU(يلى(SARL((من
تغاير يملقر يلرئي�سي للشركة من) (-
أقم)))5)شاأع)916)حي يلسالم تكادير)
بعماأة) يلكائن  (3 أقم) مسأ دع  يلى 
ت) يلثاني  يلشطر  (Iيلس �سي يملخأاأ 

شاأع عبد يلرحام ب عباد يكادير.

مهدي) منا   يلساد  يسأقالة  (-
رتعاين يلساد بحنا) كمسير للشركة،)

محمد مسير للشركة.
-)يلأ قا  للساد بحنا محمد.

باملحكمة) تم  يلقان ني  يإليديع 
بأاأيخ) بأكادير  يلأجاأية 

22/09/2021)تحت أقم)116541.
526 P

 BEST TRAVAUX شركة
SOUSS ش.م.م
تف يت حصص

تعاين مسير
تعديل ق ينين يلشركة

يلعام) يلجم   مديرالت  بمقأ�سى 
يالجأماعي) باملقر  يملنعقد  يالسأثنائي 
قرأ) (26/08/2021 بأاأيخ) للشركة 
  BEST TRAVAUX شركة) شركاء)
دأهم) (511.111 أتسمالها) (SOUSS 

)ما يلي):)
فئة) حصة من  (3351 ( تف يت) (-
مجم ع) من  لل يحدة  ( دأهم) (111
يلتي يمألكها يلساد كريم) ( يلحصص)
يريط)) هللا  عبد  ريلساد  صاحب 

لفائدة يلساد كريم يلشادلي.
يلشركة)) أتسما   تصبح  ر3ذيلك 
دأهم) (511.111 في) حدد  يلذي 

مقسمة إلى))5111)حصة كابتي:
يلساد كريم يلشادلي)5111)حصة)))

بقامة)511.111)دأهم.
صاحب) كريم  يلساد  يسأقالة  (-

من منصبه كمسير للشركة.
-)تعين يلساد كريم يلشادلي مسير)

للشركة ملدة غير محدردة).
-)يلأ قا ))لدى يملؤسسات يلبنكاة)

من طرف يلساد كريم يلشادلي.
تغاير يلصفة يلقان ناة للشركة) (-
شركة) إلى  محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

ذيت مسؤرلاة بشريك رحاد).)
رقد تم يإليديع باملحكمة يلأجاأية)
 20/09/2021 بأاأيخ) يكادير  بمدينة 
يلسجل) (،116514 عدد) تحت 

يلأجاأي أقم)47517.
527 P
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مكأب حسابات يبن عامر

 AMANOUZ شركة
TRANSPORT  ش.م.م. 

4653 يلسجل يلأجاأي 

711116111157)11 يلأعريف 

يمل حد للمقارالت 

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

ماي) ((5 في) يملؤأخ  يالسأثنائي 

بأاأيخ) بأيزنيت  يملسجل  ر  (،(1(1

 RE( : أقم) تحت  (28/09/2021

71)11183)تمت يملصادقة على):).

تف يت511  يمل يفقة على عقد  (-

حصة بالشركة.
-)تبني يلصااغة يلجديدة للقان ن)

يبسا�سي.

إيديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 

يمللف يلقان ني بمكأب يلضبط لدى)

يملحكمة يالبأديئاة بأيزنيت عدد)761 

بأاأيخ))28/09/2021. 

528 P

Société YASSERAGRI
S.A.R.L A.U 

Au(capital(de 100.000 DH

 SIÈGE(SOCIALE : BUREAU(N°2

 MEUBLE 18 RUE 709 ERAC

OUMOULOUD

AGADIR

يالجأماعاة)) يلحصص  تف يت 

رتحاين يلقان ن يبسا�سي.

بمقأ�سى عقد عرفي بين يلشركاء)،)

بأاأيخ)03/09/2021)تم يالتفاق على)

مايلي):

يمل يفقة على تف يت يلحصص) (-

ي نس) يلساد  لفائدة  يالجأماعاة 

شاكري.

يلجديد) يلأقسام  تأكاد  (-

للرتسما  يالجأماعي،

ي نس) شاكري  يلساد  تعاين  (-

تخ يله) م   للشركة  رحاد  كمسير 

ريالمضاء) يلتساير  صالحاات  جما  

يلقان ناين.

يبسا�سي) يلقان ن  تحاين  (-

للشركة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  ثم  رقد 
يلضبط لدى هائة يملحكمة يلأجاأية)
  11655( أقم) تحث  تكادير  بمدينة 

بأاأيخ)22/09/2021
من تجل يلنسخة ريلباان)

عـن يلـمسـاـر

529 P

 ECOLE SUPERIEURE  
 DE TOURISME ET DE

 TECHNOLOGIE HOTELIERE
PRIVEE SARL

 SARL(au(capital(de 200 000.00
DHS

 Siege(social : UNIVERSIAPOLIS,
                              BARREAU EST-OUEST AGADIR
يلغير) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 
يلعادي))بأاأيخ))1)يناير)1)1)،))تقرأ)

ما يلي):
فان) (02/01/2021 يعأباأي من) (-
بنسبة) ممل ك  يلشركة  ما    أتس 
 BSKH لشركة) (111  %
 DEVLOPPEMENT HOLDING
يلضريبي:))) تعريفها  أقم  (SA
يمل حد) تعريفيها  51138586رأقم 

.11(767341111147
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) (22/09/2021 بأاأيخ) باكادير،)

أقم)116556  .
530 P

 SOCIETE INVESTMAWRID 
يملحدردة) يملسؤرلاة  ديت  شركة 

أتسماها):)6.511.111))دأهم
مقرها يالجأماعي):)تجزئة)HF)أقم)

469)شاأع يلحسن يبر  يكادير)))
يلغير) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 
يلعادي))بأاأيخ))1)يناير)1)1)،))تقرأ)

ما يلي
فان) (02/01/2021 يعأباأي من) (-
بنسبة ممل ك  يلشركة  ما    أتس 

 BSKH ( لشركة) (111  %  
 DEVLOPPEMENT HOLDING
يلضريبي:))) تعريفها  أقم  (SA
يمل حد) تعريفيها  51138586رأقم 

.11(767341111147

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) (22/09/2021 بأاأيخ) باكادير،)

أقم)116555  
531 P

C.A CONSEIL

CERAMICA ITALIANA SARL 
MODIFICATION

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يملنعقد في)03/09/2021)ثم بم جبه)
 CERAMICA((يحديت تغايريت بشركة
ذيت) شركة  (ITALIANA SARL

مسؤرلاة محدردة).
حات قرأ مايالي):

-)زيادة أتس يملا  بمبلغ خمسمائة)
بأضمين) (511.111 ر) دأهم  تلف 
من) لأصبح  يملحأجزة  يبأ3اح 

1.511.111)إلى)111.111.))دأهم)؛
-)تحديث يلنظام يبسا�سي.

-)يلصالحاات
يلقان ني باملحكمة)) ( يال يذيع) ( تم)
 27/09/2021 في) بانزكان  يالبأديئاة 

تحت أقم)1995. 
532 P

شركة ماروك سورف كامب 
ش.م.م

يلسجل يلأجاأي 13537/ يكادير
يلزيادة في أيسما  يلشركة & 
يلأخفاض في أيسما  يلشركة 

يلجم ) محضر  بمقأ�سى 
بأاأيخ)) يملنعقد  يالسأثنائي  يلعام 
15/09/2021)قرأ مساهم ي يلشركة)

ما يلي):
يلزيادة في أتسما  يلشركة من)) (-
دأهم) (4(8.111 إلى) دأهم  ((1.111
من خال  يلحساب يلجاأي للشركاء.)
يلشركة) أتسما   من  يلأخفاض  ((-
 61.111 ( ( إلى) دأهم  (4(8.111 ( من)
من) دأهم  (368.111 بالغاء) دأهم 

يلخسائر يملتريكمة.)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) باكادير  يلأجاأية 

21/09/2021))تحت أقم)5)1165 
533 P

» مزاكرو«  ش.م.م.ش.و
(MASAGRO( 

أقم 7 تجزئة يل ئام با كرى يشأ كة 
ييت باها

بأاأيخ)07/09/2021)قرأيلشريك)
يل حاد مايلي):

-)زيادة أتس يملا  بمبلغ)911.111 
دأهم،) (1111.111 لاصبح) دأهم،)
بإنشاء)9111)سهم جديد بقامة)111 
دأهم لكل منها)،)عن طريق يلأع يض)
ريملسأحقة) يلسائلة  يلدي ن  عن 
يلدف  للشريك يل حاد على يلشركة.

قب   يلنظام يبسا�سي يلجديد) (-
للشركة

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
تحت) ( (24/09/2021 بينزكان بأاأيخ)

أقم)1999
للخالصة ر يلباان

عن يملسير

534 P

C.A CONSEIL

 SOLUTIONS CARRELAGES 
SARL

MODIFICATION
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
ثم) ( (03/09/2020 في) يملنعقد 
بشركة)) تغايريت  يحديت  بم جبه 
  SOLUTIONS CARRELAGES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة).
حات قرأ مايالي):

ملا ن) بمبلغ  يملا   أتس  زيادة  (•
 1.711.111 دأهم) تلف  رسبعمائة 
)1.311.111)دأهم عن طريق م يزنة)
يل حاد) للمساهم  يلجاأي  يلحساب 
يبأ3اح) بأضمين  دأهم  ر411.111)
 (.611.111 من) للزيادة  يملحأجزة))

دأهم إلى)4.311.111)دأهم)؛
•)نقل يملكأب يلرئي�سي إلى أقم)99  
تساال) يلصناعي  يلحي  يلحااة  مركز 

يلدشيرة يلجهادية.
ممل كة) حصة  ((8381 با ) (•
يلساد) لصالح  بن أ  كريم  للساد 
يملجاد) عبد  ريلساد  بن أ  ي سف 

بن أ،)14191)حصة لكل منهما.
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•)تعاين يلساد كريم بن أ ريلساد)
ي سف بن أ ريلساد عبد يملجاد بن أ)

مسيرين مشاأكين للشركة.

يبسا�سي) يلنظام  تحديث  (•

للشركة.

•)يلصالحاات.

باملحكمة)) يلقان ني  ( ياليديع) تم 

 24/09/2021 في) ( باكادير) يلأجاأية 

تحت أقم)116583.

535 P

 Sté LOCALUB SARL شركة

AU م.م.ش. 
يملنطقة يلصناعاة تاساال يلدشيرة 

RB 41-(1   يلجهادية إنزكان

 يلسجل يلأجاأي أقم 6671 
زيادة يلرتسما  يالجأماعي

في) يملؤأخ  يلقريأ  بمقأ�سى 

يلشريك) قرأ  (، شتنبر1)1)) ((1

يلرتسما ) زيادة  للشركة  يل حاد 

دأهم)) (5.111.111 من) يالجأماعي 

دأهم رذلك بخلق) (15.111.111 إلى)

111.111))حصة جديدة بقامة)111  

دأهم لل يحدة.)

يلرحل) إدماج  طريق  عن  رذلك 

يلجديد للشركة.)
يلأجاأي) يلسجل  في  يلأقااد  ثم 

في) بإنزكان  يالبأديئاة  باملحكمة 

 198( عدد) تحت  (2021/09/23

للسجل يلترتابي.)

536 P

 INSTITUT SUPERIEUR  

 D’INFORMATIQUE

 APPLIQUEE ET DE

MANAGEMENT SARL
 SARL(au(capital(de

1.111.111DHS

 Siege(social : UNIVERSIAPOLIS,

                              BARREAU EST-OUEST AGADIR

يلغير) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 
يلعادي))بأاأيخ))1)يناير)1)1)،))تقرأ)

ما يلي):

فان) (02/01/2021 يعأباأي من) (-
بنسبة ممل ك  يلشركة  ما    أتس 

 BSKH لشركة) (111  %  

 DEVLOPPEMENT HOLDING
يلضريبي:))) تعريفها  أقم  (SA

يمل حد) تعريفيها  51138586رأقم 

.11(767341111147

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلضبط 

تحت) (22/09/2021 بأاأيخ) باكادير،)
أقم)116554 . 
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مكأب حسابات شح دي

 SOCIETE VIS AIT

MELLOULSARL  AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أقم 9))   ييقامة يلج ماني شاأع 

يلحسن يلثاني  ييت مل  . يملغرب
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4713
زيادة في أيسما  يلشركة

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

تمت) (08/09/2021 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

بأاأيخ)08/09/2021)تم أف  أتسما )

 (.111.111« قدأه) بمبلغ  يلشركة 

إلى) دأهم«)تي من)»111.111)دأهم«)

»111.111.))دأهم«)عن طريق:إجريء)

يملحددة) يلشركة  دي ن  م   مقاصة 

يملقديأ ريملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر1)1)  ((( بأاأيخ) يالبأديئاة 

تحت أقم)1971.
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 STE VIV AQUA SARL AU
زيادة في أتس يملا  يلشركة

طبقا ملديرالت يلجم  يلعام يلغير)

يلعادي قرأ يملشاأك ن ما يلي):
-)زيادة أتس يملا  بمبلغ)511.111 

دأهم لاصبح)111.111.))دأهم.

كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
ينزكان) يالبأديئاة  باملحكمة  يلضبط 
أقم) تحت  ( (23/09/2021 بأاأيخ)

1975
539 P

FINE FLORE CONSEILS
SARL

تغاير مسير يلشركة رتعاين آخر
مؤأخ) عرفي  عقد  بم جب 
بأكادير) ((1(1 تغسطس) ((3 في)
 FINE FLORE شركة) صادق شركاء)
مقرها) يلكائن  (CONSEILS SARL

بأكادير على مايلي):
يسأقالة يملسيرة يلسادة):)تر3ناصر)

زكاة.
تعاين يلساد يبيسري عبد يملجاد)
محدردة) غير  ملدة  جديد  كمسير 

رمنحه صالحاة يلأ قا .
تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
بأكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلقان ني 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((3 ي مه)

.116559
540 P

KAMPS BEANS MOROCCO
SARL AU

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر) (16 في) يملؤأخ  يالسأثنائي 
 KAMPS شركة) قرأت  ((1(1
يلأقااد) أقم  (BEANS MOROCCO
عن ين) (15911 يلأجاأي) يلسجل  في 
بدريأ) مأ يجد  يالجأماعي  مقرها 
بنكم د يلجماعة يلقررية سادي بابي)

إقلام شأ كة ييت باها مايلي):
رتمثال) يلتساير  مهام  إسناد 
 Marius( Henricus للساد) يلشركة 

.Franciscus(KAMPS
يبسا�سي) يلقان ن  تعديل 

رمالءمأه.
لإلجريءيت) يلصالحاات  منح 

يإلديأية.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
4))سبأمبر) يالبأديئاة بإنزكان بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)1987.
541 P

STE BETIGRUOPE
SARL

 SIEGE(SOCIAL : N° BOULVARD
 DES FAR HAY ROCHDI

DCHIERA INZEGANE
RC 6403

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يلغير عادي يملنعقد بأاأيخ)16)سبأمبر)

1)1))تحت يمل يفقة على مايلي):
يلساد ضاف هللا) يعأبر  (: تساير)
عز يلدين ريرسالم محمد ريلنصري)
غير) ملدة  لشركة  يملسيرين  محمد 

محدردة.
عز) هللا  ضاف  يلسادين  يعأبر 
ريلنصري) محمد  رترسالم  يلدين 
غير) ملدة  لشركة  يملسيرين  محمد 

محدردة.
عز) هللا  ضاف  يلسادين  يعأبر 
يلدين ريلنصيري محمد يملس الن عن)

يلأ قا  يلبنكاة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ينزكان تاأيخ)7))سبأمبر)1)1))تحت)

أقم)111).
542 P

ATLAS BAYTI
SARL AU

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
تغسطس) (16 في) يملؤأخ  يالسأثناء)
1)1)،)قرأ يلجم  يلعام غير يلعادي)
شركة ذيت) (ATLAS BAYTI للشركة)
يلرتسما ) ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 
511.111)دأهم مقرها):)عماأة س س)
شاأع) ناصاة  (( أقم) شقة  يلجمال 
يملخام رشاأع محمد يلخامس تكادير.

حاث تقرأ مايلي):
يالسأثنائي) يلعام  يلجم   محضر 
يلعن ين) إلى  يلشركة  مقر  نقل  قرأ 
يآلتي عماأة س س يلجمال شقة أقم)
ناصاة شاأع يملخام رشاأع محمد) ((

يلخامس تكادير.
تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

بمكأبة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ بأكادير  يلأجاأية   يملحكمة 
أقم) تحت  ((1(1 سبأمبر) ((4

.116581

543 P



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20082

ALAGATRANS
 Siège(à(responsabilité(limitée(au

capital(de 100.000 dhs
 Siège(social : 199 rue(ELQODS

TAN TAN
يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 
سبأمبر) (17 يملنعقد) ( عادي) ( يلغير)
إحديث) بم جبه  تم  ريلذي  ((1(1
 ALAGATRANS بشركة) تغايريت 
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 
 111.111 أتسمالها) ريحد  بشريك 

حاث يتفق على مايلي):
إلى) يالجأماعي  يملقر  تح يل  (-

يل فاق بل ك رأقم)758)يلعا ن.
(: يالجأماعي) يلنشاط  في  زيادة 
يلعم لة ريلسمسرة رجما  معامالت)

يل ساطة يبخرى يلأاجر.
تحاين يلقان ن يبسا�سي.

يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
يلقان ني في سجل يملحكمة يالبأديئاة)
 (1(1 سبأمبر) ((4 بأاأيخ) بطانطان 

تحت أقم)2021/217.
544 P

شركة املختار ا ك ش.م.م.
يلعام  يلجم   محضر  بمقأ�سى 
يالسأثنائي يملنعقد بأاأيخ 13 سبأمبر 
1)1) قرأ يملساهم يل حاد للشركة 

مايلي :
إلى  يالجأماعي  يملقر  تح يل 
يبن  عماأة   16 أقم  يلأالاة  يلعن ين 

تفال شاأع يلجيش يمللكي تكادير.
باملحكمة  يلقان ني  يإليديع  تم 
سبأمبر   (4 بأاأيخ  بأكادير  يلأجاأية 

1)1) تحت أقم 116594.
546 P

 AUTOMATIC GLOBAL
TRADING

SARL AU
يملؤأخ) يلعرفي  يلعقد  على  بناء)
بأكادير) ((1(1 تغسطس) ((6 في)
يلشريك يل حاد ريملسير يلغير شريك)
 AUTOMATIC GLOBAL لشركة)
أتسمالها (TRADING SARL AU

يالجأماعي) مقرها  دأهم  (111.111  
)))تنزي يلعلاا) 6)شقة) 3)عماأة) طابق)

تديأت تكادير قرأري مايلي):
رذلك) يلأجاأي  يلنشاط  ت سا  
نقل) (: رهي) تخرى  تنشطة  بإضافة 
لحساب يلغير رنقل يلبضائ ) يبجريء)

لحساب يلغير.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بأكادير في))))سبأمبر)1)1) 

تحت أقم)116547.
547 P

يملكأب يلعام للحسابات ريالستشاأيت

شاأع)9))فبريير يلرقم)16)تالبرجت تكادير)

يلهاتف):))349)83)15

شركة هاي تيك لوجيستيك
بأاأيخ يملنعقد  يلعام  يلجم    إن 

19)تغسطس)1)1))قرأ مايلي):
-)ت سا  مهام يلشركة بإضافة) (1

مهمة بناء)رإصالح هااكل يملركبات.
باإلجريءيت) يلقاام  صالحاة  (- ((

يلقان ناة.
كأابة) لدى  يلقان ني  يإليديع  تم 
يلضبط باملحكمة يالبأديئاة بانزكان)
بأاأيخ)1))تغسطس)1)1))تحت أقم)

.1947
مقأطف للنشر ريلباان
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MERSS
SARL AU

Au(capital(de 50.000 dhs
RC : 45107 Agadir

ICE : 002309880000069
 Siège(social : Bureau(n° 4

 Immeuble(Imane(Av 29 Février
Talborjt(Agadir

IF : 37616404 - TP : 48302165
تمديد يلغرض يالجأماعي

يلجماعي) يلقريأ  بمقأ�سى محضر 
بأاأيخ) يملؤأخ  للشركاء) يالسأثنائي 
بأكادير) ريملسجل  ((1(1 سبأمبر) (3
مرج ) ((1(1 سبأمبر) (8 بأاأيخ)
تم) (30399/2021 أقم) يلتسجال 

يالتفاق على مايلي):

تمديد يلغرض يالجأماعي للشركة)

إلى يلفالحة.

تحاين يلقان ن يبسا�سي للشركة.

لدى) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  كأابة 

بأاأيخ (11656( أقم) تحت   بأكادير 

3))سبأمبر)1)1).
ملخص قصد يلنشر
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NOUR COMMERCIAL
عقد تساير حر

تم) ((1(1 سبأمبر) ((7 إنه بأاأيخ)

:يلطرف) بين) حر  تساير  عقد  تحرير 

ب كل ش،) ياسين  يلساد  (: يالر )

أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 

.J456545

 NOUR شركة) (: يلثاني) يلطرف 

مقرها) يلكائن  (COMMERCIAL
صبري) عماأة  (45 برقم) يالجأماعي 

في) مل    ييت  يلثاني  يلحسن  شاأع 

يلساد) يلقان ني  ممثلها  شخص 

للبطاقة) يلحامل  ف نادي،) يبريهام 

.J((9178(يل طناة أقم
يبر ) يلطرف  خالله  من  يتفق 

للمحل) يلحر  يلتساير  مهام  إسناد 

حي) (1 أقم) بمحل  يلكائن  يلأجاأي 

يملسجل) تكادير  يلخاام  يلك يرة 

 7551( بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

إلى يلطرف يلثاني ملدة)15)سنة يبأديء)

من فاتح تكأ 3ر)1)1).
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SOUSS DEEP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

تف يت حصص

س.ت. : 4417 تاأردينت

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

تغسطس) (6 بأاأيخ) عادي  يلغير 

1)1)،)تقرأ مايلي):

أيحانة،) يلبرش  يلسادة  ف تت 

1111)حصة من فئة)111)دأهم،)يلتي)

تمألكها للساد يلبرش عبد يلحكام.

أيحانة) يلسادة  يسأقالة  قب   

يلحكام) عبد  يلساد  رتعاين  يلبرش 

يلبرش مسير رحاد للشركة رملدة غير)

محدردة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((3 بأاأردينت بأاأيخ)

تحت أقم)1889.

552 P

IRRIKAM
SARL

س.ت : 7)35 تاأردينت

يلزيادة في أتسما  يلشركة 
تعاين يملسير

في يملؤأخ  يملحضر   بمقأ�سى 

قرأ) تايمة،) بأرالد  ((1(1 ديسمبر) (6

يلشركاء)مايلي):

نقدي) يلشركة  أتسما   في  يلزيادة 

بإصديأ)1111)حصة جديدة من فئة)

ليرتف  أتسما  يلشركة) دأهم،) (111

 (11.111 إلى) دأهم  (111.111 من)

محمد،) كب �سي  يلساد  دأهم،)

يلسادة كب �سي عبد) دأهم،) (81.111

يلكبير ركب �سي عاد ،)11.111)دأهم)

لكل ريحد منهما.

رزع أتسما  يلشركة كما يلي):

 81.111 محمد،) كب �سي  يلساد 

يلكبير) عبد  كب �سي  يلسادة  دأهم،)

دأهم لكل) (61.111 ركب �سي عاد ،)

ريحد منهما.

يلسادين) يسأقالة  يلجم   قبل 

عاد ،) ركب �سي  يلكبير  عبد  كب �سي 

يلساد) رتعاين  يلتساير،) مهمة  من 

مسير رحاد للشركة) كب �سي محمد،)

ملدة غير محدردة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأردينت بأاأيخ)

تحت أقم)1883.
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20083 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

 MAROCAINE DES SABLES

SOUSSIA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

س.ت. : 5)53

يلعام) يلجم   محضر  بمقأ�سى 

(،(1(1 ماي) ((4 بأاأيخ) عادي  يلغير 

تقرأ مايلي):

 91 محسن،) جبلي  يلساد  ف ت 

حصة يلتي يمألكها للسادة خديجة)

عب ش.

ف ت يلسادة آيت يلجمل غزالن،)

ييت) للساد  يمألكها  يلتي  حصة  (91

يلجمل عبد يلعزيز.

يدأيس،) ب سأة  يلساد  ف ت 

للساد عبد) يمألكها  يلتي  حصة  (91

يلرحمان تخااط.

ي سف،) يل زيني  يلساد  ف ت 

علي) للساد  يمألكها  يلتي  حصة  (91

ترشريف.

يلعام) يلجم   محضر  ر3مقأ�سى 

(،(1(1 ي نا ) (31 يلغير عادي بأاأيخ)

تقرأ مايلي):

ف ت يلسادة يملحاأتي إسماعال،)

15)حصة لكل ريحد،) صبري محمد،)

لعالع عبد) ريلسادة خديجة عب ش،)

يلرحام،تخااط عبد يلرحمان،)يل يلي)

تيت) يلحي،) عبد  يلحمديري  غزالن،)

يلجمل عبد يلعزيز،)عبد هللا تمررين،)

لكل) حصص  (11 يلحسن،) إمادأ 

ريحد،)يلتي يمألك نها للساد ترشريف)

علي،)يلذي قبل)111)حصة.

(: يلي) كما  يلشركة  أتسما   رزع 
صبري) حصة،) ((11 علي،) ترشريف 

خديجة) يملحاأتي إسماعال،) محمد،)

عبد) لعالع  غزالن،) يل تلي  عب ش،)

يلرحمان،) عبد  تخااط  يلرحام،)

إمادأ يلحسن،)عبد هللا يمررين،)آيت)

يلحمديري عبد) يلجمل عبد يلعزيز،)

يلحي،)81)حصة لكل ريحد منهم.

يملحاأتي) يلساد  يسأقالة  قب   
صبري) يلساد  تعاين  إسماعال،)

غير) ملدة  للشركة  مسير  محمد،)

محدردة.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأردينت بأاأيخ)

تحت أقم)1884.
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STE ZQUALI TRANS
SARL

تف يت حصص
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تم) ((1(1 7))سبأمبر) يملنعقد بأاأيخ)

يالتفاق على مايلي):
تف يت يلحصص يالجأماعاة على)

يلشكل يلأالي):
511)حصة للساد عبد هللا زهير)

لفائدة يلسادة حفاظة زهير.
تعاين يلسادة حفاظة زهير كمسير)
يلسلطات) جما   رتخ يله  للشركة 

يل يسعة لتساير يلشركة.
يإلديأي) يملنفرد  يإلمضاء) تخ يل 
يلسادة) يل حادة  للمسيرة  ريملالي 

حفاظة زهير.
تبني قان ن تسا�سي جديد للشركة)
يلشريك) ذيت  يملسؤرلاة  محدردة 
تعاله) يلحصص  لبا   تبعا  يل يحد 
م يفقة للقان ن حيز يلأنفاذ بنفس)
يملقر) نفس  يلهدف  نفس  يالسم،)
يلشركة) أتسما   نفس  يالجأماعي،)
شخصاة) خلق  درن  يملدة  رنفس 

معن ية جديدة.
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  رقد 
يملحكمة) هائة  لدى  يلضبط 
بأاأيخ رذلك  بانزكان   يالبأديئاة 

9))سبأمبر)1)1))تحت أقم)119).
من تجل يلنسخة ريلباان
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FIDUCIAIRE ZIAD

19Bd(Al(Moukaouama(Qi(AGADIR

STE TOP 6
SARL AU
AGADIR

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تم يالتفاق) ((1(1 تغسطس) ((5 ي م)

على مايلي):

يلزيادة في أتس ما  يلشركة من)
دأهم) (511.111 دأهم إلى) (111.111
حصة) (4111 رذلك من خال  خلق)
يجأماعاة بقامة يسماة بمقديأ)111 

دأهم للحصة.
نقدي)411.111)دأهم مدف ع يلرب )
يلشريك) من طرف  دأهم  (111.111

يل حاد.
ما ) أتس  ت زي   يصبح  ربهذي 

يلشركة كما يلي):
حصة) (5111 أشاد) يلسحامي 

511111)دأهم.
أقم يلسجل يلأجاأي)39647.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع 
 11659 أقم) تحت  تكادير  يلأجاأية 

ي م)4))سبأمبر)1)1).
556 P

TAGHAZOUT CARS
SARL AU

ش.م.م. لشريك رحاد
 14 بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلشريك) قرأ  بأكادير  ((1(1 سبأمبر)
 TAGHAZOUT لشركة) يل حاد 

CARS SARL AU)مايلي):
ييت) فاطمة  يلسادة  يسأقالة 
يشر3ن) محمد  يلساد  رتعاين  حماد 
حق) ريسناد  للشركة  جديد  مسير 

يلأ قا  يإلديأي له.
يلقان ن) من  (43 يلبند) تغاير 

يبسا�سي للشركة.
يإليديع) تم  (: يلقان ني) يإليديع 
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  يلقان ني 
سبأمبر) ((9 بأاأيخ) بأكادير  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)9)1166.
للخالصة ريلأذكير

557 P

STE BRINOVA ACADEMY
SARL

يلعادي) يلغير  يلعام  يلجم   قرأ 
 (1(1 ي لا ) ((4 بأاأيخ) يملنعقد 
 BRINOVA ACADEMY لشركة)
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (SARL
أتسمالها) رحاد  بشريك  يملحدردة 
يالجأماعي) مقرها  دأهم  (111.111
رالد) (4 شقة) ((( عماأة) (1 سكأ أ) (:

مطاع تماأة)-)ما يلي):

1)-)تح يل مقر يالجأماعي للشركة):
 BRINOVA يلشركة) قرأت 
مقرها  تح يل   ACADEMY SARL
شاأع   445 إقامة   : إلى  يالجأماعي 
سهل يلكرمة سكأ أ 1 شقة 6 رالد 

مطاع تماأة يلصخيريت.
باملحكمة  يلقان ني  يإليديع  تم 
11 سبأمبر  يالبأديئاة بأماأة بأاأيخ 

.6436D 1)1) تحت أقم
558 P

STE APPLAND
SARL
تأسيس

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تقرأ) بأماأة  ((1(1 تبريل) (31
يملسؤرلاة) محدردة  شركة  تأسيس 

بالخصائص يلأالاة):
يلتسماة يالجأماعاة):)تبل ند.

يملقر يالجأماعي : تجزئة أقم 7 - 6 
ديخلة كيش يل ديية تماأة.

يلهدف يملعل ماات.
تاأيخ  يبأديمن  سنة   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
من) تبأدئ   : يالجأماعاة  يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: يالجأماعي  يلرتسما  
 111 على) مقسم  دأهم  (111.111

حصة بقامة)1.111)دأهم.
يلتساير : يلشركة مسيرة من طرف 
يلسادة يأيزق  لبنى ريلساد يلرري�سي 

طاأق يملدة غير محدردة.
يلأجاأي  بالسجل  يلأقااد  أقم 

.134(41
إيديع يلطلب باملحكمة يالبأديئاة 
بأماأة بأاأيخ 1) سبأمبر 1)1) تحت 

يلرقم 6511.
559 P

STE BACHAKO
SARL AU
تأسيس

بأاأيخ عرفي  عقد   بمقأ�سى 
1)1))بسال تقرأ تأسيس)  3)سبأمبر)
بشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

رحاد بالخصائص يلأالاة):
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يلتسماة يالجأماعاة):)باشاك .
يبلفة  سكأ أ   : يالجأماعي  يملقر 
لعاايدة   (55 أقم  يل طاساين  زنقة 

سال.
يلهدف يلبناء رتشغا  مأن عة.

تاأيخ  يبأديمن  سنة   99  : يملدة 
إحديثها يلفعلي.

من) تبأدئ   : يالجأماعاة  يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: يالجأماعي  يلرتسما  
 111 على) مقسم  دأهم  (111.111

حصة بقامة)1.111)دأهم.
من  مسيرة  يلشركة   : يلتساير 
طرف يلساد محمد بشكاأ يملدة غير 

محدردة.
يلأجاأي  بالسجل  يلأقااد  أقم 

.34549
إيديع يلطلب باملحكمة يالبأديئاة 
بسال بأاأيخ 7) سبأمبر 1)1) تحت 

يلرقم 37481.
560 P

 STE SECURITE ET MAITRISE
AUTO GERMAN SMAG

SARL AU
تأسيس

 9 بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
بسال تقرأ تأسيس) ((1(1 تغسطس)
بشريك) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

رحاد بالخصائص يلأالاة):
ساك أيتي) (: يلتسماة يالجأماعاة)

إي ماتريزي تط ي جيرمان سماك.
يلقاعدة  : طريق  يالجأماعي  يملقر 

يلعسكرية ب قناد  لعاايدة سال.
هاكلة  ريعادة  إصالح  يلهدف 

يلسااأيت.
تاأيخ  يبأديمن  سنة   99  : يملدة 

إحديثها يلفعلي.
من) تبأدئ   : يالجأماعاة  يلسنة 
ديسمبر من) (31 فاتح يناير رتنأهي في)

كل سنة.
في) حدد  (: يالجأماعي  يلرتسما  
 111 على) مقسم  دأهم  (111.111

حصة بقامة)1.111)دأهم.

يلتساير : يلشركة مسيرة من طرف 

يلساد علي يملكافح يملدة غير محدردة.
يلأجاأي  بالسجل  يلأقااد  أقم 

.34547

إيديع يلطلب باملحكمة يالبأديئاة 

بسال بأاأيخ 7) سبأمبر 1)1) تحت 

يلرقم 37479.

561 P

IMA TRANSAC
SARL

إما ترينزك ش.م.م

برتسما  11.111 دأهم

يلشقة 5)، عماأة 1، يملجم عة 

يلسكناة بيت يملسأقبل 4، إقامة 

تب يب يلنصر، لعاايدة سال

تأسيس شركة محدردة يملسؤرلاة
 31 بأاأيخ) مؤأخ  عرفي  بعقد 

بالر3اط) رمسجل  ((1(1 تغسطس)

رض ) تم  (،(1(1 سبأمبر) (5 بأاأيخ)

محدردة) لشركة  يبسا�سي  يلقان ن 

يملسؤرلاة خصائصها كالأالي):

يلتسماة):)إما ترينزك ش.م.م

عش أ،) علي  يلساد  (: يلشركاء)
.AB((781(ب.ر.)أقم

يلسادة مريم يلطاهري،)ب.ر.)أقم)

.A354646

تهديف يلشركة):)يسأغال  تر تأجير)

جما  يملناجم ريملحاجر رحفرها.

بجما ) يملزيأع  معديت  تط ير 

تن يعها،)يلزأيعة ريلري يملحلي بجما )

إلى) رما  ريلشفط  )بالأنقاط  تن يعه)

ذلك).

ريلصرف) )يلطرق  يلطرق) تعما  

يلصحي رمااه يلشرب ريلكهر3اء)ر3ناء)

يلخزينات يملااه ريبح يض رحمامات)

مااه) معالجة  رمحطات  يلسباحة 

يلصرف يلصحي،)يلخ)...).

رتأجير) رتصدير  ريسأيريد  تجاأة 

جما  يآلالت ريملعديت يلبناء.

(،(5 يلشقة) (: يالجأماعي) يملقر 

بيت) يلسكناة  يملجم عة  (،1 عماأة)

يلنصر،) تب يب  إقامة  (،4 يملسأقبل)

لعاايدة سال.

من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 (: يملدة)
تسجال يلشركة بالسجل يلأجاأي.

يلرتسما ):)11.111)دأهم مقسمة)
كالأالي):

دأهم) (111 فئة) من  حصة  (111
حصة) (51 يلشريكين) بين  م زعة 
حصة) (51 ر) عش أ  علي  للساد 

للسادة مريم يلطاهري.
تم تعاين يلساد مريم) (: يلتساير)
 .A354646 أقم) ب.ر.) ( يلطاهري)
غير) ملدة  يلشركة  رتساير  لأمثال 
15)من يلقان ن) محددة تبعا للفصل)

يبسا�سي.
يلسنة يالجأماعاة):)من فاتح يناير)

إلى)31)ديسمبر.
يبأ3اح):)%5)مخصصة لالحأااطي)
يلباقي يقسم على يلشركاء) يلقان ني،)

حسب حصصهم.
تسجال) تم  (: يلأجاأي) يلسجل 
يلشركة بالسجل يلأجاأي ملدينة سال)

تحت أقم)34473.
مقأطف ر3اان لإلشهاأ

562 P

مانجمنت ك ن سلأين يك نت ش.م.م.

شركة شوب واي ش.م.م.
أتسما  11.111) دأهم

يلعن ين عماأة 61، شاأع مغرب 
يلعربي محل تجاأي أقم 36 دي أ 

جام  يلر3اط
تبعا للعقد يلخاص يملنعقد بأاأيخ)
يملساهم ن) قرأ  ((1(1 سبأمبر) (14
شركة) تأسيس  ريي  ش ب  لشركة 
تحمل) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

يلخصائص يلأالاة):
ريي) ش ب  شركة  (: يلتسماة)

ش.م.م.
مقهى قاعة) (: يلنشاط يالجأماعي)

شاي.
يلعن ين):)عماأة)61،)شاأع مغرب)
دي أ) (36 أقم) تجاأي  محل  يلعربي 

يلجام  يلر3اط.
يلسادين) تعاين  تم  (: يلتساير)
مسيرين) محمد  رمزيلي  يملهدي  مزيلي 

للشركة.

يلرتسما ):)11.111))دأهم.

سيأم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

سبأمبر) ((7 يلأجاأية بالر3اط بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)117797.

563 P

مانجمنت ك ن سلأين يك نت ش.م.م.

شركة ايربان شيك ش.م.م.
عادي) يلغير  يلعام  للجم   تبعا 

 (1(1 تغسطس) ((1 بأاأيخ) يملنعقد 

قرأ يملساهم ن لشركة يير3ان شاك)

ش.م.م.)حل مسبق للشركة تم تعاين)

يلسادة يرأياكلي سلمى للقاام بهذه)

يملهمة.

قد تم يإليديع يلقان ني باملحكمة)

يلأجاأية بالر3اط تحت أقم)117851 

بأاأيخ)8))سبأمبر)1)1).

564 P

STE. UNITRAV AFRICA
SARL AU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
أتسمالها : 111.111.11 دأهم

مقرها يإلجأماعي : 36 زنقة طبرق 

حكمات يلخميسات

تأسيس شركة
مصحح) عرفي  عقد  بم جب 

يإلمضاء)رمسجل بأاأيخ فاتح تكأ 3ر)

1)1))تم يإلتفاق على ما يلي):

 STE. UNITRAV (: يلتسماة)

.AFRICA SARL AU

يلهدف يإلجأماعي):

يبشغا  يملخألفة ريلبناء.
زنقة طبرق) (36 (: يملقر يإلجأماعي)

حكمات يلخميسات.

تبأدئ) سنة  (99 (: يلزمناة) يملدة 

بالسجل) يلشركة  تسجال  ي م  من 

يملسبق) تفكاكها  عدي  ما   يلأجاأي 

تر تمديد يملدة.

دأهم) (111.111 (: يلرتسما )

بقامة) حصة  (1111 إلى) مقسمة 

دأهم للحصة يل يحدة م زعة) (111

كالأالي:))
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 1111 يلساد يملحج ب ب جلات)

حصة.

يلتساير):)يلشركة مسيرة من طرف)

يلحامل) ب جلات  يملحج ب  يلساد 

X8169)رذلك) للبطاقة يل طناة أقم)

ملدة غير محدردة.

يلسنة يملالاة):)يلسنة يملالاة تبأدت)

من فاتح يناير رتنأهي في)31)ديسمبر.

بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يإلبأديئاة) باملحكمة  يلضبط 

بأاأيخ) (1(63 بالخميسات تحت أقم)

4)تكأ 3ر)1)1))يلسجل يلأجاأي أقم)

.(9375

565 P

TRAVAUX STAND ART
SARL AU

شركـــــــــــــــة ذيت يملسؤرلاة

 يملحــدردة بشريـــــك ريحـد 
أتسمالهــــــــا : 100.000,00 دأهـــــم

- مقرها يالجأماعي: شـــاأع عبـــد 

يلرحمـــان يلديخـــل زنقـــة 9) أقـــم 

-194  تطـــ ين.

عقــــــــــد يلأأ ساــــــــــس

عرفــــي) عقـــــد  ملقأضاـــــات  طبقــــا 

يملــــؤأخ فــــي:)23/08/2021)بأطـــ ين،)

يبساســـي) يلقانـــ ن  تأساـــــس  تـــــم 

يملحـــدردة) يملسؤرلاـــة  ذيت  لشركـــة 

بشريـــك ريحـــد بامل يصفـــات يلأالاــــة:

 TRAVAUX (: يلشركـــــة) تسماــة  (

 STAND ART

يلشركـــة) يلشركـــة:) تغــريض 

تأسســـت لألغـــريض يلأالاـــة):
يبخـــــرى) يلبنــــاء) تعمـــا  

يملأخصصـــــة

تشغــــــــــــا  يلطــــــــــــالء)ريلديكــــــــــــ أ

تشغـــــــــــــــــــــــــا  مخألفـــــــــــــــة.

ربشكــل عــام يلعملاــات يلأجاأيـة)

يبغــريض) بأحــد  يملرتبطــة  يملالاــة 

يملذكــ أة.

عبـــد) شـــاأع  يالجأماعي:) يملقر  (- (
أقـــم) ((9 زنقـــة) يلديخـــل  يلرحمـــان 

-194))تطـــ ين.

تحــــدد) لقــــد  ( (: يلرتسمــــــــــــا )
قــــدأه:)) مبلـــغ  فــــي  يلشركــــة  أتسمــــا  
إلى) ( مقســـم) دأهــــــم  (100.000،00
دأهـــم) (111 حصـــة مــــن فئـــة) ( (1111

لكـــل حصـــة مف تـــة كـــما يلـــي):)
يصـــل) يمل كــــي  يحمـــــد  (: يلساـــد)
يلـــى) (1 حصة مرقمـــة مـــن) (1111 يلى)

.1111
يلشركــــــة) مــــــدة  حــــــددت  (: -يملـــــدة)
تاأيــــخ) مــــــن  يبأـــــــديء) سنـــــــة  (99 فــــــي)

تأسيسهــــــا.
يبر ) يبـــدت  (: يملحاسبي) يلعام 
يل يحــد) فـــي  رينتهــي  ينايـــر  شهـــر  مـــن 

ريلثالثاــن مــن شهــر دجنبـــر.
يلتسياــــــــــــر):)لقـــد تسنـــدت صالحاــــة)
يحمــــــــــد) تسياــــر يلشركـــة إلـــى يلساـــــد:)
غاـــــــر) ملــــدة  كمساـــرريحـــد  يمل كــــــــي 

محـــــــددة.
تـــم يإليـــديع يلقان نـــي لـــدى كأابـــة)
يالبأديئاـــة) باملحكمـــة  يلضبـــط 

بأطـــ ين بأاأيـــخ:)08/09/2021 
رتقااــد) (33(( أقــــم:) تحــت 
بأاأيـــخ:) يلأجــاأي  بالسجــل  يلشركـــة 

09/09/2021))تحــت أقـــم:)41)31
مقأطـــف مـــن تجـــل يلباـــان ريلنشـــر

1 C

LOURIDI FISH DAK
 SARL AU

شـركـة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
بشريك رحاد  

أتسمالها 111.111.11 دأهم
تجزئة يل حدة يلشطر يبر  أقم 

-78يلديخلة  
أقم يلسجل يلأجاأي : 16373

يل أيدي) (: يلشريك يل حاد) ( قرأ)
للشركة) ( عبد يلرحام يملسير يل حاد)
(،((LOURIDI  FISH DAK SARL AU
أتسمالها)111.111.11)دأهم)،)مقرها)
يلشطر) يل حدة  تجزئة  (: يالجأماعي)
بأاأيخ) يلديخلة،) (78- أقم) يبر  
16/09/2021)بالديخلة)،)بالأغايريت)

يلأالاة):
تغاير يملقر يالجأماعي للشركة من)
يملقر يلقديم حي يبمل)))بل ك)3))أقم)
-)1يلديخلة إلى يملقر يلجديد يلكائن)
أقم) يبر   يلشطر  يل حدة  بأجزئة 

-78)يلديخلة.

تم يلأغاير في يلبند)4)،)من يلقان ن)
يبسا�سي للشركة.

باملحكمـة) يلقانـ نـي  يإليـديع  تـم 
يلديخلة) جهـة  ل اليـة  يالبأديئاة 
بإقلام ريدي يلذهب،) ريدي يلذهب-)
عدد)) تحت  (24/09/2021 بأاأيخ)

. 1562/2021
للنشر ريلباان

2 C

يملركز يلجه ي لالستثماأ)

جهة يلديأ يلباضاء-)سطات

ZI CAR
SARL AU

علاه) مصادق  عقد  بمقأ�سى 
تم) ( ببرشاد) ( (09/09/2021 ( بأاأيخ)
ذيت) لشركة  يبسا�سي  يلنظام  رض  
رحاد) لشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 

ريلتي تحمل يلخصائص)))يلأالاة):
ZI CAR SARL AU((:((يلتسماة

ذيت) شركة  يلقان ناة:) يلصفة 
يملسؤرلاة يملحدردة لشريك رحاد

يلهدف يالجأماعي:)كريء)يلسااأيت)
بدرن سائق.

أتس يملا :)حدد أتسما  يلشركة)
بمبلغ)1.000.000,00)دأهم في يد)

     1.000.000,00 يعريب) عزيز  (-
دأهم)

من) يبأديء) سنة  (99 -يملدة:)
يلأأسيس يلنهائي.

 31 يناير إلى) (1 من) يلسنة يملالاة:)
ديسمبر من كل عام.

يلثاني) يلطابق  يالجأماعي:) يملقر 
 17( يلرقم) يلخامس  محمد  شاأع 

برشاد
يلتساير) حق  تعطي  يلتساير:)
غير) ملدة  ( ( يعريب) عزيز  للساد:)

محددة.
يإليديع) تم  يلقان ني:) يإليديع 
يلقان ني باملحكمة يالبأديئاة ببرشاد)
تم) كما  (1164/2021 أقم) تحت 
يلأجاأي) بالسجل  يلشركة  تسجال 
عدد))) تحت  (22/09/2021 بأاأيخ)

   .  15679
3 C

STE CUMAREX-RIZZOLI-
 DEVELOPMENT

SARL
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تأسيس) تم  .قد  ب14/09/2021)
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ريلتي)

تحمل يلخصائص يلأالاة):)
أيزرلي) ك ماأيس  (: يلتسماة)

للأنماة.
ذيت) شركة.) (: يلقان ناة) يلصفة 
مسؤرلاة محدردة،)يلشريك يل حاد.
ر3ا ) شريء) (: يالجأماعي) يلهدف 
يبسماك) رتجاأة  ريسأيريد  رتصدير 
رتح يلها) رمعالجتها  رتجمادها 
بجما ) رنقلها  رتعبئتها  رتثمانها 
ريلسل ) يلسمكاة  يملنأجات  تشكا  

ريمل يد يلغذيئاة.
أتس يملا )111.111)دأهم مقسمة)
إلى)1111..حصة من فئة)111)دأهم.

((: شركة ك ماأيس ش,م.) يلشركاء)
111)حصة

يملدة):)99)سنة
من فاتح يناير إلى) (: يلسنة يملالاة)
31)دجنبر من كل سنة ماعدي يلسنة)

يبرلى تبأدئ من تاأيخ يلتسجال.
يملنطقة) (39 (: يالجأماعي) يملقر 
مرتال،) طريق  لأط ين،) يلصناعاة 

تط ين.
يلتساير):)يلساد يلب زيدي حسن)

ريلسادة ريعلات ن أية.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) بأط ين  يالبأديئاة 

21/09/2021.)تحت أقم):)65).31
مقأطف للنشر ريالشهاأ

4 C

BENAABID METAL DAKHLA
SARL AU 

شـركـة ذيت مسؤرلاة محدردة 
لشريك رحاد

أتسمالها 111.111.11 دأهم
مقرها : حي يملسيرة 14 زنقة 16

 أقم 41   - يلديخلة
I/-)تأساـــس:

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (15/09/2021

مسؤرلاة) ذيت  لشـركـة  يبسا�سي 

محدردة بشريك رحاد.
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 BENAABID يلتسماــة:) (-/1

 METAL DAKHLA SARL A

ASSOCIE UNIQUE

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شـركـة 

لشريك رحاد

)/-)يلهــدف):)تهدف يلشركة س يء)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):

رشريء) كريء) ر  ( رصاانة) صناعة 

يلب يخر) تن يع  جما   ريسأغال  

ريلسفن)

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.

حي يملسيرة) ( يملقر يالجأماعي:) (-/3

14)زنقة)16)أقم)41)))-)يلديخلة

من) يبأديء) سنة  (99 يملــدة:) (-/ (4

تاأيخ يلأأسيس يلنهائـي

حدد أتس يملا ) (: أتس يملـا ) (-/5

مقسم) دأهم  (111.111.11 مبلغ) في 

 111 فئة) من  حصة  (1111 على)

دأهم لل يحـد لفائدة يلساد يلشريك)

يل حاد):)بنعباد عبد يلرحام.

6/-)يلتسياـر):عهـد تسياـر يلشركـة)

عبد) بنعباد  (: يل حاد) يلساد  إلى 

يلرحام.

من) تبأـدئ  (: يملالاـة) يلسنـة  (-/7

دجنبـر من) (31 في) ينايـر رتنتهـي  فاتـح 

كل سنـة.

لالحأااط) (5% (: يبأ3ــاح) (-/8

يلقانـــ نـي.

II/-)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 

   21/09/2021 بمدينـة يلديخلـة يـ م)

يلسجل) (1541/2021 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم)19365.
للنشر ريلباان

5 C

ELYMAK
GROUPE  RC 9859

يلعن ين: طريق ييت تسلات أقم 5) 
تجزئة يإلخالص بني مال  

بمقأ�سى قريأ يلشركاء))بأاأيخ،)تم)
ما يلي):

ليشمل)) يلشركة  نشاط  ت سا  
تح يل يبم ي .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بني مال .

6 C

AUTO ECOLE AL HIKMA
تأسيس شركة  

يملقر يالجأماعي ترالد غانم  ترالد علي   
يل يد لبريدية يلفقاه بن صالح
أقم يلأقااد بالسجل يلأجاأي

4791 
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  (1/7/2021
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يملحدردة تحمل))يلخصائص يلأالاة):

 AUTO ECOLE (: تسماة يلشركة)
AL HIKMA

يملقر يالجأماعي):)ترالد غانم))ترالد)
علي يل يد لبريدية يلفقاه بن صالح

يلغرض):)مدأسة لأعلام يلسااقة))
أتس يملــا )11.111.11دأهم

مقسم إلى111)))حصة يجأماعاة)
قامتها)111)دأهم).

يلسنة يملـالاة:)يلسنة يملاالدية
مدة يلشركة:)99)سنة

يملسير);)تب  يلخير يلبشير)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تحت) ( يلفقاه بن صالح) ( يالبأديئاة)

أقم))1))بأاأيخ)3/8/2021.
7 C

2SIS COMMERCE
SARL

شـركـة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يملطاأ زنقة يأكابة أقم 
3336 - يلديخلة

/-))Iتأساـــس:
بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (09/11/2020

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة.

 (SIS COMMERCE (: -يلتسماــة)
SARL)شـركـة محدردة يملسؤرلاة

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)
لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)
ريالشغا ،) يلخدمات  مخألف 
رتصدير،) يسأيريد  عامة،) تجاأة 
تس يق،)ت زي  رنقل جما  يملنأ جات)

ريلبضائ .
يمأالك،)يسأغال ،)تساير رتقاام)
يبصل يلأجاأي،)ركل ما يأعلق بهدف)

يلشركة.
مكاتب،) يسأغال  ركاالت،) خلق،)
مسأ دعات من تجل تسهال تحقاق)

هدف يلشركة.
يلنقل يلديخلي ريلخاأجي بمخألف)

تشكاله
يلعملاات) جما   كذلك 
يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)
مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)
يملطاأ) حي  ( يالجأماعي:) يملقر  (-/

زنقة يأكابة أقم)3336)-)يلديخلة.
)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )
مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

لل يحـد لفائدة يلشركاء):
زيري باهي)511)حصة
غلة باهي)511)حصة

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)
إلى يلسادة):)زيري باهي

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)
كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):
باملحكمـة) يلقانـ نـي  يإليـديع  تـم  (
(- يلديخلة) جهـة  ل اليـة  يالبأديئاة 
يلديخلـة) بمدينـة  (، يلذهب) ريدي 
عـدد) تحـت  ( ( (01/12/2020 يـ م)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  (1133/2020

.16789
للنشر ريلباان

8 C

AHDAT DAKHLA
 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

شريك رحاد
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يكساكيسات زنقة ريد 
يملالح عماأة مشنان - يلديخلة

-  Iتأساـــس:
بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (08/03/2021
يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.
 AHDAT DAKHLA (: -يلتسماــة)

 SARL A ASSOCIE UNIQUE
ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شـركـة 

شريك رحاد
س يء) يلشركة  تهدف  (: -يلهــدف)
لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)
يلألفزي ني) يإلعالمي  يلبث 

ريإلذيعي.
رسمعاة) كريفاكاة  إبديعات 

ر3صرية.
يإلعالم) ركاالت  رتط ير  خلق 

ريالتصا .
رتساير مساحات للأ يصل) شريء)

يإلعالمي.
تشغا  يلطباعة ريلأصمام.

يلعملاات) جما   كذلك 
يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)
مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)
حي) (: يالجأماعي) يملقر  (-
يملالح عماأة) ريد  زنقة  يكساكيسات 

مشنان)-)يلديخلة.
99)سنة يبأديء)من تاأيخ) (: -يملــدة)

يلأأسيس يلنهائـي
في) يملا   أتس  حدد  (: يملـا ) -أتس 
مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111
(: يل حاد) يلشريك  لفائدة  لل يحـد 

يحيى يلغلاظ
-)يلتسياـر):عهـد تسياـر يلشركـة إلى)

يلشريك يل حاد):)يحيى يلغلاظ.
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تبأـدئ من فاتـح) (: يلسنـة يملالاـة) (-

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

-II)يإليــديع يلقانـ نـي):

باملحكمـة) يلقانـ نـي  يإليـديع  تـم  (

(- يلديخلة) جهـة  ل اليـة  يالبأديئاة 

يلديخلـة) بمدينـة  (، يلذهب) ريدي 

عـدد) تحـت  (22/03/2021 يـ م)

أقم) يلأجاأي  يلسجل  (450/2021

.17689
للنشر ريلباان

9 C

ASSISTANCE MEDICO-
 SOCIAL SANTE AU TRAVAIL

ET SOINS DAKHLA
SARL

شـركـة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يملسجد زنقة علي رلد 

يلبن أقم 34 - يلديخلة

-  Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (10/05/2021

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة.

 ASSISTANCE (: /-يلتسماــة)

 MEDICO-SOCIAL SANTE AU

 TRAVAIL ET SOINS DAKHLA

SARL)شـركـة محدردة يملسؤرلاة)

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

تنشطة تخرى مرتبطة بالصحة.

يملساعدة يلطباة يالجأماعاة.

يلطب) في  يإلسأعجا   خدمات 

ريلأمريض على مديأ)4))ساعة)/)4) 

ساعة.

إعديد يتفاقاات رعق د في يملجا )

يلصحي م  مخألف يلشركات).

يلعملاات) جما   كذلك 

يملالاة يلتي لها) يلأجاأية،) يلصناعاة،)

عالقة مباشرة تر غير مباشرة بالهدف)

يإلجأماعي.)

يملسجد) حي  ( يالجأماعي:) يملقر  (-
زنقة علي رلد يلبن أقم)34)-)يلديخلة.
من تاأيخ) سنة يبأديء) (99 -يملــدة:)

يلأأسيس يلنهائـي
في) يملا   أتس  حدد  (: يملـا ) -أتس 
مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

لل يحـد لفائدة يلشركاء):)
ي نس عاللي)11))حصة

حمادي يلس يدي)411)حصة
سعاد يلبكاي)411)حصة

-يلتسياـر):عهـد تسياـر يلشركـة إلى)
يلسادين):

ي نس عاللي
سعاد يلبكاي

تبأـدئ من فاتـح) (: -يلسنـة يملالاـة) (
كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

-II)يإليــديع يلقانـ نـي):
باملحكمـة) يلقانـ نـي  يإليـديع  تـم  (
(- يلديخلة) جهـة  ل اليـة  يالبأديئاة 
يلديخلـة) بمدينـة  (، يلذهب) ريدي 
عـدد) تحـت  (10/06/2021 يـ م)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  (1020/2021

.18543
للنشر ريلباان

10 C

 BROTHERS MULTI
SERVICES

SARL
شـركـة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يلغفرين زنقة ) أقم 68 
- يلديخلة

/-))Iتأساـــس:
بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (17/11/2020
يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة.

 BROTHERS MULTI(:يلتسماــة-/
محدردة) شـركـة  (SERVICES SARL

يملسؤرلاة).
يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)
لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

يلطاقة يملأجددة.

يشغا  يلبناء)عامة.

يلنقل رآالت يلنقل.

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)

حي يلغفرين) ( يملقر يالجأماعي:) (-/
زنقة)))أقم)68)-)يلديخلة.

)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )

مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)

دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

لل يحـد لفائدة يلشركاء):)

عبد يلسالم عاال)511)حصة

عبد هللا عاال)511)حصة

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلساد):)عبد يلسالم عاال

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 

   15/12/2020 بمدينـة يلديخلـة يـ م)

يلسجل) (1221/2020 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم)1)169.  
للنشر ريلباان

11 C

EL BARCHAOUI ECO
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

شريك رحاد
أتسمالها 11.111.11 دأهم

مقرها : حي يلرحمة 4 شاأع يملريبطين 
أقم  17 - يلديخلة

/-))Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (11/05/2021

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.

 EL BARCHAOUI /-يلتسماــة:)

  ECO SARL A ASSOCIE UNIQUE

ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شـركـة 

شريك رحاد

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

يسأيريد رتصدير.

تركاب يلنظام يإللكتررني.

تجهيزيت كهر3اء) تركاب رتشغال 

يلبناء.

أ3ط تجهزة ذيت ت تر جد ضعاف)

تجهزة) يملعل ماات،) يله يتف،) ((

يإلنذيأ).

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)

حي يلرحمة) ( يملقر يالجأماعي:) (-/ (

4)شاأع يملريبطين أقم)17)-)يلديخلة.

)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي

حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )

دأهم مقسم على) (11.111.11 مبلغ)

دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

(: يل حاد) يلشريك  لفائدة  لل يحـد 

يحمد برشاري

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلشريك يل حاد))):)يحمد برشاري

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 

   07/06/2021 بمدينـة يلديخلـة يـ م)

يلسجل) (993/2021 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم)18499. 
للنشر ريلباان

12 C
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GOFAPP
  SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

شريك رحاد

أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يلسالم أقم 175 يلطابق 

يلثالث - يلديخلة -

/-))Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

تم إحديث يلقان ن) (، (09/08/2021

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.

 GOFAPP SARL A /-يلتسماــة:)

ASSOCIE UNIQUE)شـركـة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

يلطرقي،) يلنقل  يلنقل،) خدمات 

يلج ي،) يلنقل  يملالحي،) يلنقل 

بأقناات) يلأ صال  خدمات  تسهال 

يلأطباقات) يلحديثة،) يلأكن ل جاا 

يلهاتفاة رم يق  يلأ يصل ياللكتررني.

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)

يلسالم) حي  ( يالجأماعي:) يملقر  (-/

أقم)175)يلطابق يلثالث)-)يلديخلة.

)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي

حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )

مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)

دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

(: يل حاد) يلشريك  لفائدة  لل يحـد 

زهير عل يش

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلساد يل حاد):)زهير عل يش

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)
يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)
(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 
   18/08/2021 بمدينـة يلديخلـة يـ م)
يلسجل) (1420/2021 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم)19171.
للنشر ريلباان

13 C

 INTERNATIONAL
TRAINING ORYX DEMY

SARL
شـركـة محدردة يملسؤرلاة 
أتسمالها 11.111.11 دأهم

مقرها : حي يملنتزه زنقة 11 أقم )1 - 
يلديخلة

/-))Iتأساـــس:
بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (
تم إحديث يلقان ن) (، (01/04/2021
يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة.

 INTERNATIONAL /-يلتسماــة:)
 TRAINING ORYX DEMY SARL

شـركـة محدردة يملسؤرلاة)
يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)
لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)
يلعمل م  مريكز يلأعلام يملحلاة)

ريلدرلاة.
يلأعلام عن بعد)،)تعلام يللغات،)
دأرس) تعلاماة،) تنشطة  يلأك ين،)
كأب) ر3ا   ينأاج  ريلدعم،) يلأق ية 

تعلاماة..
إعديد بريمج يلأك ين.

يلعملاات) جما   كذلك 
يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)
مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)
/-)يملقر يالجأماعي:))حي يملنتزه زنقة)

11)أقم))1)-)يلديخلة.
تاأيخ) من  يبأديء) سنة  (99 يملــدة:)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )
دأهم مقسم على) (11.111.11 مبلغ)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (111

لل يحـد لفائدة يلشركاء):)

سلم ل يس)51)حصة

فاطمة ب غري ن)51)حصة

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلسادة):)سلم ل يس

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

جهـة يلديخلة)-)ريدي يلذهب،)بمدينـة)

تحـت) (23/04/2021 يـ م) يلديخلـة 
يلأجاأي) يلسجل  (674/2021 عـدد)

أقم)18115.
للنشر ريلباان

14 C

KATPILAR BTP
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

شريك رحاد
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يملسيرة 1 شاأع عبد هللا 

يلشفشارني أقم 316 عماأة مسع د 

- يلديخلة

/-))Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (25/01/2021

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.

 KATPILAR BTP (: /-يلتسماــة)

SARL A ASSOCIE UNIQUE))شـركـة)

محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

خدمات مخألفة في مجا  يشغا )

يلبناء)عامة.

يالشغا  يلعم ماة يلطرقاة.

من) يملقدمة  يلخدمات  مخألف 

طرف مكأب يلدأيسات.

يالبعاد) ذيت  يلأصامام  جما  

رتعما ) يلثالثاة  ريالبعاد  يلثنائاة 

يلديك أ ريلرس مات.

يلعملاات) جما   كذلك 
يملالاة يلتي لها) يلأجاأية،) يلصناعاة،)
عالقة مباشرة تر غير مباشرة بالهدف)

يإلجأماعي.)
 1 )حي يملسيرة) يملقر يالجأماعي:) (-/
 316 شاأع عبد هللا يلشفشارني أقم)

عماأة مسع د)-)يلديخلة.
)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )
مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111
(: يل حادة) يلشريكة  لفائدة  لل يحـد 

هاجر منص أ
يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)
إلى يلشريكة يل حادة)):)هاجر منص أ
:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)
كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.
/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)
يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)
جهـة يلديخلة)-)ريدي يلذهب،)بمدينـة)
تحـت) ( ( (05/02/2021 يلديخلـة يـ م)
يلأجاأي) يلسجل  (208/2021 عـدد)

أقم)17335.
للنشر ريلباان

15 C

 MAJORELLE DAK
MULTISERVICE

 SARL A ASSOCIE UNIQUE
شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

شريك رحاد
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : حي يالمل 1 بل ك 9) أقم 
)1 - يلديخلة

/-))Iتأساـــس:
بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إحديث يلقان ن) (، (19/04/2021
يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.
 MAJORELLE DAK (: /-يلتسماــة)
 MULTISERVICE SARL A ASSOCIE
UNIQUE)شـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.
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يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)
لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)
ريلأجهيزيت) يلعأاد  رشريء) با  
منأ جات) رشريء) با   يملكأباة،)
معديت ريالت) با  رشريء) (، يلنظافة)

يملعل ماات).
با  رشريء)يملمألكات ريلخدمات)،)

تعما  يل ساطة).
تهائة رصاانة يملباني.

يلعملاات) جما   كذلك 
يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)
مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)
 1 :)حي يالمل) ( يملقر يالجأماعي:) (-/

بل ك)9))أقم))1)-)يلديخلة.
)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )
مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)
دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111
(: يل حادة) يلشريكة  لفائدة  لل يحـد 

بثينة يحنان
يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلشريكة يل حادة)):)بثينة يحنان
:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)
كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.
/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):
باملحكمـة) يلقانـ نـي  يإليـديع  تـم  (
(- يلديخلة) جهـة  ل اليـة  يالبأديئاة 
يلديخلـة) بمدينـة  يلذهب،) ريدي 
عـدد) تحـت  ( ( (12/05/2021 يـ م)
أقم) يلأجاأي  يلسجل  (791/2021

.18197
للنشر ريلباان

16 C

MEDOGUM
SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدردة يملسؤرلاة ذيت 
شريك رحاد

أتسمالها 111.111.11 دأهم
مقرها : حي يلنهضة 11  شاأع 
رأززيت أقم 166 - يلديخلة -

))/-))Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (
تم إحديث يلقان ن) (، (03/03/2020

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.

 MEDOGUM (: /-يلتسماــة)

SARL A ASSOCIE UNIQUE)شـركـة)

محدردة يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

يملهناة) يلطباة  يملعديت  ت زي  

يلباطريين،) يلصاادلة،) لألطباء،)

رمعديت يلدعم))يلطبي يملنزلي)).

(، شريء) (، يسأيريد رتصدير) (، با )

(، رتس يق معديت شبه طباة) كريء)

معديت رل يزم تر3 ية.

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.)

حي يلنهضة) ( يملقر يالجأماعي:) (-/ (

11))شاأع رأززيت أقم)-166)يلديخلة.

)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )

مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)

دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

لل يحـد لفائدة يلشريك يل حاد):)علي)

يلزخناني

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلساد يل حاد))):)علي يلزخناني

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 

   08/07/2020 بمدينـة يلديخلـة يـ م)

يلسجل) (459/2020 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم15797.   
للنشر ريلباان

17 C

S.P.K.D
 SARL A ASSOCIE UNIQUE

شـركـة محدردة يملسؤرلاة

 ذيت شريك رحاد
أتسمالها 111.111.11 دأهم

مقرها : زنقة محمد فاضل يلسماللي 

- يلديخلة

/-))Iتأساـــس:

بأاأيخ)) عرفي  عقد  بمقأ�سى  (
تم إحديث يلقان ن) (، (06/08/2020

يبسا�سي لشـركـة محدردة يملسؤرلاة)

ذيت شريك رحاد.

 S.P.K.D SARL A (: /-يلتسماــة)

ASSOCIE UNIQUE)شـركـة محدردة)

يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

يلشركة س يء) تهدف  (: /-يلهــدف)

لحسابها) خاأجه  تر  يملغرب  ديخل 

يلخاص تر لحساب يلغير إلى):)

يملطاط) من  يلعجالت  صناعة 

تجهزة) معديت  صناعة  للسااأيت،)

صناعة) يبلعاب،) صناعة  يملحم  ،)

يبثاث،

رتركاب) يصالح  با ،) شريء،)

مخألف يلعجالت.

يلعملاات) جما   كذلك 

يلتي) يملالاة  يلأجاأية،) يلصناعاة،)

مباشرة) غير  تر  مباشرة  عالقة  لها 

بالهدف يإلجأماعي.
زنقة محمد) ( يالجأماعي:) يملقر  (-/

فاضل يلسماللي)-)يلديخلة.

)/-يملــدة:)99)سنة يبأديء)من تاأيخ)

يلأأسيس يلنهائـي
حدد أتس يملا  في) (: /-أتس يملـا )

مبلغ)111.111.11)دأهم مقسم على)

دأهم،)) (111 فئة) من  حصة  (1111

(: يل حاد) يلشريك  لفائدة  لل يحـد 

محمد لعرج

يلشركـة) تسياـر  :عهـد  /-يلتسياـر)

إلى يلشريك يل حاد))):)محمد لعرج

:)تبأـدئ من فاتـح) /-يلسنـة يملالاـة)

كل) من  دجنبـر  (31 في) رتنتهـي  ينايـر 

سنـة.

/-يبأ3ــاح):)%5)لالحأااط يلقانـــ نـي.

/-II)يإليــديع يلقانـ نـي):)تـم يإليـديع)

يلقانـ نـي باملحكمـة يالبأديئاة ل اليـة)

(، يلذهب) ريدي  (- يلديخلة) جهـة 

   03/09/2020 بمدينـة يلديخلـة يـ م)

يلسجل) (687/2020 عـدد) تحـت 

يلأجاأي أقم)16131.  
للنشر ريلباان

18 C

WANCHEM

SARL AU

79  شاأع يبن خلدرن بني مال  

أقم يلأقااد بالسجل يلأجاأي 

11911

بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

ذيت) ( شركة) تم ينشاء) (15/9/2021

يل حاد) يلشريك  ديت  ( يملسؤرلاة)

تحمل))يلخصائص يلأالاة):

 WANCHEM SARL (: يلتسماة)

.AU

شاأع يبن خلدرن)) ( (79 (: يلعن ين)

بني مال .)

يلأجمال)) م يد  با   (: يلغــرض)

في) يلأك ين  يلطااأة-) يلزي ت  -ينأاج 

م يد يلأجمال).

دهم)) (111.111 ( ( يملــا ):) أتس 

حصة يجأماعاة) (1111 ( يلى) مقسم 

من)111)دهم للحصة.)

   I695716 ( ( رسام رهردة بطاقتها)

تملك)1111)حصة.

:)تبدت في يالر )) يلسنة يالجأماعاة)

من يناير ر تنأهي في)31)دجنبر من كل)

سنة.)

يلسنة يملـالاة):)يلسنة يملاالدية.

مدة يلشركة):)99)سنة.

رسام) (: يل حاد) ريلشريك  يملسير 

رهردة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة))بني مال ))))تحت أقم)968 

تاأيخ)21/9/2021.

19 C
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STE NEW MOULE
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
يلعقد ريملحاضر يملعدلة لنظامها 

يالسا�سي
تاسيس شركة

محرأ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
رمصحح باالمضاءيت بأاأيخ)5)ماأس)
يالسا�سي) يلنظام  رض   تم  (،(118
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  للشركة 

بالبينات يالتاة):
 STE NEW MOULE (: يلتسماة)

.SARL
ريلنجاأة،) يلديك أ  (: يلغرض)

يالسأيريد ريلأصدير.
 111.111 (: يالجأماعي) أيسما  
1111)حصة بقامة) دأهم مقسم يلى)

يسماة)111)دأهم للحصة.
رم زع بين يلشريكين كالأالي):

 511 (.. يلساد زهير يلدكالي فرجي)
حصة.

 511 (... يلفا�سي) ياسر  يلساد 
حصة.

يملجم ع)....)1111)حصة.
يملدة):)99)سنة.

 139( أقم) (: يالجأماعي) يملقر 
يملنطقة) »س«) قطاع) يالر   يلطابق 

يلصناعاة،)حي يلرحمة سال.
زهير) يلساد  (: يلشركة) مسيري 
يلدكالي فرجي ريلساد ياسر يلفا�سي،)

ملدة غير محدردة.
 11(93 يلأجاأي) يلسجل  أقم 

باملحكمة يالبأديئاة بسال.
تعديالت يلنظام يالسا�سي.

تغاير يملقر يالجأماعي.
يلعام) يلجم   محضر  بم جب 
يملؤأخ في)1))ديسمبر)119))ريملسجل)
بأاأيخ)19)يناير)119)،)تم تغاير يملقر)
 يالجأماعي للشركة يلى يلعن ين يلأالي):
رزنقة) يملقارمة  شاأع  زيرية  (7 أقم)

لبنان يلر3اط.
بمصلحة) يملحضر  هذي  ييديع  تم 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
بسال بأاأيخ)1))يناير)111))تحت أقم)

.6(

رنتاجة لهذي يلأغاير تم نقل ملف)

يلشركة يلى يملحكمة يلأجاأية بالر3اط)

يلسجل) أقم  له  خصص  حاث 

يلأجاأي):)115785.

بين) يجأماعاة  حصص  تف يت 

يلشريكين في يلشركة.

في) يملؤأخ  يلعرفي  يلعقد  بم جب 

بأاأيخ) ريملسجل  ((111 ديسمبر) (31

حصص) تف يت  تم  ((111 يناير) (4

يجأماعاة بين يلشريكين في يلشركة)

رفقا للباانات يلأالاة):

يملف ت):)يلساد ياسر يلفا�سي.

يلساد زهير يلدكالي) (: يملف ت إلاه)

فرجي.

 511 (: يملف تة) يلحصص  عدد 

 111 يالسماة) يلقامة  ذيت  حصة 

إلجمالاة) بقامة  تي  للحصة  دأهم 

قدأها)51.111)دأهم.

بمصلحة) يلعقد  هذي  إيديع  تم 

يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)

بسال بأاأيخ)1))يناير)1)1))تحت أقم)

.6(

يلعام) يلجم   محضر  بم جب 

يملؤأخ في)31)ديسمبر)111))ريملسجل)

بأاأيخ)4)يناير)111))تم تقرير ما يلي):

تأكاد تف يت حصص يجأماعاة)

بنفس) يلشركة  في  يلشريكين  بين 

يلباانات يملذك أة.

ريسأمريأها) يلشركة  شكل  تغاير 

تحت تسماة شركة ذيت يملسؤرلاة)

 SARL ( يل حاد) ريلشريك  يملحدردة 

هذي) غثر  على  تنه  تقرأ  حاث  (،AU

تصبح يلساد زهير يلدكالي) يلأف يت،)

يلحصص) ملجم ع  ماللكا  فرجي 

 48 يملك نة لرتسما  رتطباقا للمادة)

 31 ريلبند) (5.96 أقم) يلقان ن  من 

فان) للشركة،) يبسا�سي  يلنظام  من 

يجأماع جما  يلحصص في يد شريك)

يل حاد ترتب عنه تن تسأمر يلشركة)

تحت تسماة شركة ذيت يملسؤرلاة)

 SARL يل حاد) ريلشريك  يملحدردة 

.AU

يسناد تدبير يلشركة للساد زهير)
تسماأه) تمت  يلذي  فرجي  يلدكالي 
تقديم) بعد  للشركة  رحادي  مسيري 

يلساد ياسر يلفا�سي السأقالأه
رذلك تطباقا للبند) كمسير ثاني،)

17)من يلنظام يالسا�سي للشركة.
تم ياليديع))هذي يملحضر بمصلحة)
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
تحت) (،(111 يناير) ((1 بأاأيخ) بسال 

أقم))6.

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

HENDIYA INTERNATIONAL
إعالن مأعدد يلقريأيت

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al(Qods, Lot(Al 157
 Majd, 1er(Etage, Appart(N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
 HENDIYA INTERNATIONAL
»شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: شاأع 

ترردينت,مجم  تبريج طنجة,يقامة 
6,مكأب أقم 13 بيس  - 91111 

طنجة يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.11(187

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)11)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تح يل يملقر يلرئي�سي للشركة
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

يلأبرع باالسهم
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تسماة مسير جديد للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:5 أقم) بند 
تح يل مقر يلشركة من شاأع) مايلي:)
طنجة,يقامة) تبريج  ترردينت,مجم  
6),مكأب أقم)13)بيس)-)طنجة يلى)1 
يقامة مرشان),عماأة))-1))زنقة يغ)) 

يبن حازم)-)طنجة.

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

ب) يلن صيري  ترشن  عثمان  تبرع 

111)دأهم للسهم) 151)سهم))بقامة)

لحسناء)تخريف يلعلمي

على) ينص  يلذي  (:1( أقم) بند 

مايلي:)تسماة))حسناء)يخريف يلعلمي)

مسيرة جديدة للشركة)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)36)46).

1I

aice(compta

 SOCIETE D›EQUIPEMENTS
 ET TRAVAUX DE GENIE

CIVIL ET RURAL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

aice(compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc

 SOCIETE D›EQUIPEMENTS

 ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL

ET RURAL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 

كلمامة إقامة ل  ل فغ أقم يإلقامة 

653 يلطابق 4 يلشقة 11 - 1111) 

يلباضاء  يملغرب 

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516679

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SOCIETE D’EQUIPEMENTS ET

 TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET

.RURAL
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مكأب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلدأيسات.

زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يإلقامة) ل فغ أقم  ل   إقامة  كلمامة 
 (1111  -  11 يلشقة) (4 يلطابق) (653

يلباضاء))يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ( يرسعاد) فاصل  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: ( قب ) ن أيلدين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء) (

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد فاصل يرسعاد))عن ينه)ي))
إقامة يلر3ا  يلهره أة تماأة) (36 أقم)

141)1)تماأة يملغرب).
عن ينه)ي)) ( يلساد ن أيلدين قب )
يلحنصالي) تحمد  زنقة  تديرت  حي 
قلعة) (43111 يلشاخ) زيرية  (1( أقم)

سريغنة يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد فاصل يرسعاد عن ينه)ي))
إقامة يلر3ا  يلهره أة تماأة) (36 أقم)

141)1)تماأة يملغرب
عن ينه)ي)) ( يلساد ن أيلدين قب )
يلحنصالي) تحمد  زنقة  تديرت  حي 
قلعة) (43111 يلشاخ) زيرية  (1( أقم)

سريغنة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79356.
(I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AZORZ OB
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

يلطابق يلثالث شاأع عال  يبن عبد 
هللا أقم )3 يلريش ، 411)5، يلريش 

يملغرب

AZORZ OB  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملالشال 

يملركز يلريش - 411)5 يلريش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(913

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. AZORZ OB

يالشغا ) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملخألفة ير يلبناء)ر كريء)ياللاات.

عن ين يملقر يالجأماعي):)يملالشال)

يملركز يلريش)-)411)5)يلريش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( لحسن) ك 3ا  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( لحسن) ك 3ا  يلساد 

قصر يقديم ب زم ))يملشال))))411)5 

يلريش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( لحسن) ك 3ا  يلساد 

 5(411 قصر يقديم ب زم ))يملشال)

يلريش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

16)شتنبر) يالبأديئاة بمادلت))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)55).

3I

CONSUL SUD

220ELCTRIQUE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CONSUL SUD

 RUE(AL(MAALA(N 1 ETAGE

 QUARTIER KHAT RAMLA A

 LAAYOUNE(place(dcheira،

70000، LAAYOUNE(MAROC

1ELCTRIQUE)) شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة بن 

صمام أقم 119 حي خط يلرملة )1 

- 71111 يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(1553

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((117 يناير) (18

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.((1ELCTRIQUE

غرض يلشركة بإيجاز):)يإلسأيريد ر)

يلأصدير با  رشريء.

زنقة بن) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

 1( 119)حي خط يلرملة) صمام أقم)

- 71111)يلعا ن يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

: يلعطفاري) مصطفى   يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).

(: يلعطفاري) مصطفى  يلساد 

1111)بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلعطفاري) مصطفى  يلساد 

يلعا ن) (71111 يلعا ن) عن ينه)ي))

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلعطفاري) مصطفى  يلساد 

يلعا ن) (71111 يلعا ن) عن ينه)ي))

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يناير) (18 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالعا ن)

117))تحت أقم)84.

4I

INFOPLUME

REGAL LOGISTICS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

INFOPLUME

149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مام زي 1 أقم 17 ، 91111، طنجة 

يملغرب

REGAL LOGISTICS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد يلخامس يبتسام 1 يلطابق 

يالأ�سي 1ي - طنجة طنجة 91111 

طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1(93

 1( عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 REGAL(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.LOGISTICS
صالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

قه ة رمطعم.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (1 يبتسام) يلخامس  محمد 
 91111 طنجة) طنجة  (- 1ي) يالأ�سي)

طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد محمد يلصمدي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد محمد يلصمدي عن ينه)ي))
يقامة يلنخال ب شقة) ( حي يلرياض)
يلر3اط) (11111 يلر3اط) (- (17 أقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد محمد يلصمدي عن ينه)ي))
يقامة يلنخال ب شقة) ( حي يلرياض)
يلر3اط) (11111 يلر3اط) (- (17 أقم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46318-8385).
5I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

DERKHOU TRAV
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

يلطابق يلثالث شاأع عال  يبن عبد 
هللا أقم )3 يلريش ، 411)5، يلريش 

يملغرب
DERKHOU TRAV  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر 
يمزيز  يلريش - 411)5 يلريش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(915
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. DERKHOU TRAV
يالشغا ) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملخألفة ير يلبناء.
قصر) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلريش) (5(411 (- يلريش) يمزيز  

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 411.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 (.111 يلساد لحسن خ جمان):))

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 (.111 ( (: دأخ ) حسن  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد لحسن خ جمان عن ينه)ي))
حي) يلرفاعي  محمد  شاأع  (41

تاحمدينت)411)5)يلريش يملغرب.
عن ينه)ي)) دأخ   حسن  يلساد 
 13111 بنسلمان) ((6 يملخزن يملأنقل)

بنسلمان))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد لحسن خ جمان عن ينه)ي))
حي) يلرفاعي  محمد  شاأع  (41

تاحمدينت)411)5)يلريش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
16)شتنبر) يالبأديئاة بمادلت))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)56).
6I

FIDUCIARE ECF

AIRINOX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII(BEN(JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

AIRINOX شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مجم عة 
يلأقدم )H-17 يلطابق يلثاني  
سادي يلبرن �سي  1411) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.349863

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 شتنبر) (18 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
»911.111)دأهم«)تي من)»111.111 
عن) دأهم«) (1.111.111« إلى) دأهم«)
تر) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793916.
7I

INFOPLUME

BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

INFOPLUME
149 شاأع محمد يلخامس يقامة 

مام زي 1 أقم 17 ، 91111، طنجة 
يملغرب

  BAHIDA EVENTS EXPRESS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 9) شاأع 

عمر يبن يلعاص يلطابق يلأثالث أقم 
6) - طنجة طنجة 91111 طنجة 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.968(3

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تم تعاين) 15)شتنبر) يملؤأخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلبشري محمد يلعربي كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)59)8-)4619).

8I

Para(&(beauty(secrets

Para & beauty secrets
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Para & beauty(secrets
أقم 136 شاأع يلقاهرة تماأة، 

111)1، تماأة يملغرب

Para & beauty(secrets شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 136 

شاأع يلقاهرة تماأة تماأة يملغرب 

1111)1 تماأة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

134187

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((9

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 Para(&(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.beauty(secrets

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

 Marchand( de( produits( de

 parapharmacie

 Marchand( de( produits

cosmétiques

 Vente(en(ligne(de(produits(de

 parapharmacie
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. Exploration(de(salons 
عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)136 
يملغرب) تماأة  تماأة  يلقاهرة  شاأع 

1111)1)تماأة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ( تطرط أ) يدأيس  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد عمر أشادي):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يدأيس تطرط أ عن ينه)ي))
حي يملنزه يعق ب) (7 شقة) عماأة ي15)
يلر3اط) (11111 يلر3اط) يملنص أ 

يملغرب.
عن ينه)ي)) أشادي  عمر  يلساد 
دريأ يفال نتادلي تفريرت يمل ل د تزنيت)

15111)تزنيت يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة فاطامة يلزهريء)يلصنهاجي)
عن ينه)ي))عماأة ي15)شقة)7)حي يملنزه)
 11111 يلر3اط) يملنص أ  يعق ب 

يلر3اط يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)1863.
9I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

PHOTINIA SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

PHOTINIA SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي عماأة 
عائشة شاأع يلحسن يلثاني تكادير - 

81111 يكادير يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48957
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PHOTINIA SARL
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.
عماأة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
عائشة شاأع يلحسن يلثاني تكادير)-)

81111)يكادير يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: يلسماللي) طاأق  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد كريم يشنكلي):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد طاأق يلسماللي عن ينه)ي))
أحمة) (15 أقم) يلرحمة  منزه  فاالت 
ديأ ب عزة يلن يصر يلديأ يلباضاء) ((

3))7))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
عن ينه)ي)) يشنكلي  كريم  يلساد 
كلم)14)فاال يشنكلي ب تسري بنسركار)

يكادير)81111)يكادير يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد طاأق يلسماللي عن ينه)ي))
أحمة) (15 أقم) يلرحمة  منزه  فاالت 
ديأ ب عزة يلن يصر يلديأ يلباضاء) ((

3))7))يلديأ يلباضاء)يملغرب
عن ينه)ي)) يشنكلي  كريم  يلساد 
كلم)14)فاال يشنكلي ب تسري بنسركار)

يكادير)81111)يكادير يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))11659.

11I

unifiscom

TAKYOTE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

حل شركة

unifiscom

 RES MIAMAR IMM C RDC N9

 CALIFORNIE(CASABLANCA ،

20000، CASABLANCA(MAROC

TAKYOTE شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة 

فدين يلخير عماأة 7) أقم 1  

يلبرن �سي 1611) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(17365

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 7))غشت) يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

مبلغ) ( (TAKYOTE يل حاد) يلشريك 

رعن ين) دأهم  (11.111 أتسمالها)

مقرها يإلجأماعي إقامة فدين يلخير)

 (1611 يلبرن �سي) ( (1 أقم) ((7 عماأة)

ال) (: نتاجة  ) يملغرب  يلباضاء) يلديأ 

فات أة مباعات.

إقامة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

  1 أقم) ((7 عماأة) يلخير  فدين 

يلباضاء) يلديأ  ((1611 يلبرن �سي)

يملغرب.)

ر عين:

ب لكاسم) ييت  ( ي نس) يلساد)ة))

13)ب) دياأ يل فاء)عماأة) ر عن ينه)ي))

أقم)14 1651))يلديأ يلباضاء)يملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

يلحدرد) يالقأضاء) رعند 
يملخ لة) يلصالحاات  على  يملفررضة 
تبلاغ) محل  ر  يملخابرة  محل  لهم 
يلعق د ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة)
 1 7))أقم) إقامة فدين يلخير عماأة) (:

يلبرن �سي يلديأ يلباضاء
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794141.

11I

MAGU ZEBRANO FURNITURE

 MAGU ZEBRANO
FURNITURE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رفاة شريك

MAGU ZEBRANO FURNITURE
يلديأ يلباضاء ، )1)1)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
  MAGU ZEBRANO FURNITURE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 11) ، 

زيرية شاأع مصطفى يملعاني رشاأع 
تب  بكر يلصديق  ، يلطابق يلثاني 
، يلشقة أقم 5)  - 1111) يلديأ 

يلباضاء  يملغرب .
رفاة شريك

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.387159

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)31)ي نا )1)1))تم يإلعالم)
ر) دميرهان  ( تحمد) يلشريك  ب فاة 
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  

لرسم يإلأيثة يملؤأخ في)1))ماي)1)1) 
بالشكل يبتي):

 84 ( (، ( دميرهان) إدي  يلساد)ة))
حصة).

يلساد)ة))صذي ماألي))،))83)حصة)
.

 83 ( (، ( ساذ دميرهان) يلساد)ة))
حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793668.

1(I
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»IMMOBILIERE BAB EL MAKINA«

 CENTRE INTERNATIONAL«
  D’ANALYSES MEDICALES
  SPECIALISEES- BIOLOGIE

»DE REPRODUCTION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL«
  D’ANALYSES MEDICALES

 SPECIALISEES- BIOLOGIE  DE
»REPRODUCTION

شاأع يلأحرير أقم 81 يلطابق 
 El ،(4111 ، يبأ�سي يلجديدة

Jadida MAROC
 CENTRE INTERNATIONAL«
  D’ANALYSES MEDICALES

 SPECIALISEES- BIOLOGIE  DE
REPRODUCTION« شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلأحرير، أقم 81، يلطابق يبأ�سي، 
يلجديدة. - 4111) يلجديدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
18619

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 CENTRE INTERNATIONAL«
  D’ANALYSES MEDICALES
 SPECIALISEES- BIOLOGIE  DE

.»REPRODUCTION
مخأبر) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)
ريلكماائاة) يلطباة  يلأحلاالت 

ريلصناعاة..
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلطابق يبأ�سي،) (،81 أقم) يلأحرير،)
يلجديدة.)-)4111))يلجديدة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( أشاد) حأامي  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( أشاد) حأامي  يلساد 
يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( أشاد) حأامي  يلساد 
يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)6948).
13I

POLY FISC 

ED BUILDING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

POLY FISC
 SIDI BERNOUSSI

 CASABLANCA، 20600،
CASABLANCA MAROC

ED BUILDING شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلزنقة 7 
يلرقم )5 يلطابق يلثاني شقة أقم 4 
يلسعادة سادي يلبرن �سي - 1611) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516169
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 ED (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
.BUILDING

منعش) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)
عقاأي.

 7 يلزنقة) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 4 )5)يلطابق يلثاني شقة أقم) يلرقم)
 (1611 (- يلسعادة سادي يلبرن �سي)

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: أشاد) يلديكري  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 I( :( أشاد500 يلديكري  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) أشاد  يلديكري  يلساد 
 WERNTGEN( STR( 20/51( 107
 KOLN ALLEMAGNE DD 11111

ك لن يملاناا.
يلساد أض ين بالقر�سي عن ينه)ي))
 11 مدخل) (16 م س) ( أياض ياللفة)
يلديأ) ((1(1( ( ياللفة) (141 يلرقم)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
سماحة) يلديكري  يلسادة 
 16 س) م  ( ياللفة) أياض  عن ينه)ي))
مدخل)11)يلرقم)141)ياللفة))1)1) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793171.
14I

IMEXFID

LEADER WOOD
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

IMEXFID
 RTE(MOHMED 6 GH 5 APPT 15
 RESIDENCE(ANASSER، 20000،

CASABLANCA MAROC
LEADER WOOD شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي سادي 

م من زنقة يل فاق أقم 17-19 حي 
أكب ت  - 1411) يلديأ يلباضاء  

يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.314851

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)7))غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
أقم) يل فاق  زنقة  م من  »سادي 
يلديأ) ((1411 (- ( حي أكب ت) (17-19
شاأع) (1 (« إلى) يملغرب«) ( يلباضاء)
لغ تة سادي م من يقامة يلااسمين)
يلديأ يلباضاء))) ((1411  - أقم ب188 

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)911)79.

15I

»IMMOBILIERE BAB EL MAKINA«

 IMMOBILIERE BAB EL«
»MAKINA

إعالن مأعدد يلقريأيت

 IMMOBILIERE BAB EL«
»MAKINA

 Résidence(alia, Bd(Khalil
 Jabrane , Imm(GHK27-B10,
 El(Jadida ، 24000، El(Jadida

MAROC
 IMMOBILIERE BAB EL«

MAKINA« »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: إقامة 
علاة، شاأع خلال جبرين، عماأة 
GHK27-B10 - 24000 يلجديدة 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.15959

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يتخاذ) تم  ((1(1 ماي) ((1 في) يملؤأخ 

يلقريأيت يلأالاة:)
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على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
محمد) يلساد  تف يت  (1- مايلي:)
لحل  جما  حصصه) يلشاخ  ت فاق 
لفائدة) حصة  ((541( يلشركة) في 
في) ممثلة  (»SANKOFA« يلشركة)
 (- لحل .) يلشاخ  أشادة  يلسادة 
(»DYAR CHEIKH« يلشركة) تف يت 
ممثلة في يلساد محمد ت فاق يلشاخ)
يلشركة) لفائدة  حصة  (111 لحل )
يلساد) في  يملمثلة  (»STE NARAM«
تف يت) (3- لحل .) يلشاخ  تحمد 
ممثلة) (»DYAR CHEIKH« يلشركة)
في يلساد محمد ت فاق يلشاخ لحل )
 STE« يلشركة) لفائدة  حصة  (1361
يملمثلة في يلسادة أيضاة) (»NARAM

يلشاخ لحل .))
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
يلذي ينص على) (:16-17 بند أقم)
بحصص) يلخاصة  يلبن د  مايلي:)

يلشركاء
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ)16)ي نا )

1)1))تحت أقم)6619).

16I

KB(Compta

 HEXAGONES
AUTOMOTIVE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

KB(Compta
38 زنقة يلأاهاتي شاأع يلحسن 
يلثاني ، 11161، يلر3اط يملغرب

Hexagones(automotive  شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 38، 
زنقة تاهاتي، شاأع حسن يلأاني 
يلر3اط - 11161 يلر3اط يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
154817

 (3 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي لا ز)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. Hexagones(automotive
با ) :)شريء) غرض يلشركة بإيجاز)

رتأجير يبأي�سي).
(،38 :)أقم) عن ين يملقر يالجأماعي)
يلأاني) حسن  شاأع  تاهاتي،) زنقة 

يلر3اط)-)11161)يلر3اط يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: محريش) بال   ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي))) محريش  بال   ( يلساد)
يلديأ يلحمريء)زنقة سادي حجاج أقم)

318)سال)1)111))سال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي))) محريش  بال   ( يلساد)
يلديأ يلحمريء)زنقة سادي حجاج أقم)

318)سال)1)111))سال يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)9118.
17I

VERSION CONSULTING

MOJAHID INVEST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

VERSION CONSULTING
 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC
MOJAHID INVEST شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 
كاملاا يلطابق يبأ�سي شقة أقم 

4 تجزئة يلغ    - 41111 مريكش 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1188(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MOJAHID INVEST
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي
مجزئ بق  يأضاة

يعما  يلبناء)ريعما  مخألفة.
يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم) شقة  يبأ�سي  يلطابق  كاملاا 
مريكش) (41111 (- ( يلغ  ) تجزئة  (4

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: مجاهد) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) مجاهد  محمد  يلساد 
يلأقدم)) حي  يلرشادية  زنقة  (6(

41111)خريبكة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) مجاهد  محمد  يلساد 
يلأقدم)) حي  يلرشادية  زنقة  (6(

41111)خريبكة))يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))791)1.

18I

SERVIAP

PROMOTEUR EL MAESTRO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين ممثل قان ني للشركة

SERVIAP

أقم  1 زيرية شاأع طاأق بن زياد 

بنسلامان ، 13111، بنسلامان 

يملغرب

 PROMOTEUR EL MAESTRO

»شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد«

 N°188 :رعن ين مقرها يالجأماعي

 DERB CHABAB A EL ALIA

 MOHAMMEDIA - 28830

يملحمدية يملغرب.

»تعاين ممثل قان ني  للشركة«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(1739

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

رتبعا) ((1(1 شتنبر) (14 في) يملؤأخ 

تعاين) تقرأ  جدد  لأعاين مسير)ين))

يملمثل)ين))يلقان ني)ين):)

-)يلكناري فاطمة

 PROMOTEUR EL MAESTRO -

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

يلكائن) يل حاد  يلشريك  ذيت 

 N°188 ب:) يإلجأماعي  مقرها 

 DERB CHABAB A EL ALIA

MOHAMMEDIA (8831)يملحمدية)

يملغرب

عند) يلأجاأي  يلسجل  أقم 

يالقأضاء:)1739)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم))197.

19I
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FAMILLE BENALLOUCH

FAMILLE BENALLOUCH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FAMILLE BENALLOUCH
 PORT DE PECHE DE TANGER
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC
FAMILLE BENALLOUCH شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي ماناء 
يلصاد بطنجة - 91111 طنجة 

ماناء يلصاد بطنجة.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.15817

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 FAMILLE يل حاد) يلشريك  ذيت 
أتسمالها) مبلغ  ( (BENALLOUCH
مقرها) رعن ين  دأهم  (611.111
(- بطنجة) يلصاد  ماناء) يإلجأماعي 
يلصاد بطنجة) طنجة ماناء) (91111
في) يلأجاأي  يالصل  با   (: نتاجة  )
 07/01/2020 بأاأيخ) يلعلني  يملزيد 

ملف عدد)762/8513/2019.
ماناء) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
طنجة) (91111 (- بطنجة) يلصاد 

يملغرب.)
ر عين:

ر) شبان  ( يملصطفى) يلساد)ة))
 14 أقم) عطاة  يبن  زنقة  عن ينه)ي))
)ة)) يملغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)13)46).

(1I

»BERKALUM«(شركة

»BERKALUM« شركة
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رفاة شريك

»BERKALUM« شركة
كم 4، طريق بركان-رجدة دريأ 

تاقررأين ، 11)63، فزرين يململكة 
يملغر3اة

شركة »BERKALUM«  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي كم 4، 

طريق بركان-رجدة دريأ تاقررأين - 
11)63 فزرين يململكة يملغر3اة.

رفاة شريك
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(649
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)
ر) بنعلي  يملصطفى  يلشريك  ب فاة 
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  
شتنبر) (1( في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):
يلساد)ة))فأاحة يلعمريني))،))499 

حصة).
((، ( بنعلي) يالله  عبد  يلساد)ة))

1.417)حصة).
 719 ( (، ( بنعلي) مالك  يلساد)ة))

حصة).
 719 ( (، ( بنعلي) ندى  يلساد)ة))

حصة).
 666 ( (، ( يلساد)ة))زيهاة لعم أي)

حصة).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)556/2021.
(1I

I-E-INFORMATIQUE

DREAM BOIS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

I-E-INFORMATIQUE
 AV LALLA YACOUT Angle ,61

 MUSTAPHA(EL        MAANI

 N°  16 ETG 4 CENTRE(RIAD

 CASABLANCA ، 20370،

CASABLANCA MAROC

DREAM BOIS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 39 شاأع 

ال يلااق ت يلطابق يلخامس يلشقة 

»د«   يلديأ يلباضاء - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

373111

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((117 ماأس) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DREAM BOIS

يلنجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلصناعاة

يبشغا  مخألفة

.

39)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

يلااق ت يلطابق يلخامس يلشقة) ال 

يلديأ) ((1111 (- يلديأ يلباضاء) ( ( »د«)

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد محسن يلسالري)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد محسن يلسالري عن ينه)ي))

 6 دأج) أغريغة  ر  جبالة  زنقة  زيرية 

يلطابق)5)يلشقة))))إقامة يلك أنيش)

1331))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد محسن يلسالري عن ينه)ي))

 6 دأج) أغريغة  ر  جبالة  زنقة  زيرية 

يلطابق)5)يلشقة))))إقامة يلك أنيش)

1331))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ماأس)117))تحت أقم)11631541.

((I

»BERKALUM«(شركة

»BERKALUM« شركة
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

»BERKALUM« شركة

كم 4، طريق بركان-رجدة دريأ 

تاقررأين ، 11)63، فزرين يململكة 

يملغر3اة

شركة »BERKALUM«  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي كم 4، 

طريق بركان-رجدة دريأ تاقررأين - 

11)63 فزرين يململكة يملغر3اة.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(649

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 15)شتنبر) يملؤأخ في)

مسير جديد للشركة يلساد)ة))بنعلي)

عال  كمسير رحاد

تبعا ل فاة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)556/2021.

(3I
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مكأب يلدكأ أ يلعب دي عبد يلعزيز خبير قضائي في)

يملحاسبة على يلصعاد يل طني

أمهيل
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

مكأب يلدكأ أ يلعب دي عبد يلعزيز 

خبير قضائي في يملحاسبة على 

يلصعاد يل طني

ملعب يلخال مادين يلفررساة 

سابقا يمام مخبزة أرزيلي بجانب  

يقامة يلفردرس يلطابق يالر  فاس ، 

31111، فاس يملغرب

تمهال شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 6 

تجزئة يلرياض طريق عين يلسمن 

فاس - 31111 فاس يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.49441

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 )1)ماأس) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

11.111)دأهم) تمهال))مبلغ أتسمالها)

 6 أقم) يإلجأماعي  مقرها  رعن ين 

يلسمن) عين  طريق  يلرياض  تجزئة 

فاس يملغرب نتاجة) (31111 (- فاس)

يالسأمريأفي) عجزيلشركةعن  (: ( 

نشاطها نظريالنعديم يمل يأديملالاة.

 6 أقم) يلأصفاة ب  مقر  ر حدد 

يلسمن) عين  طريق  يلرياض  تجزئة 

فاس)-)31111)فاس يملغرب.)

ر عين:

يلهااللي) ( ( يلهادي) عبد  يلساد)ة))

تجزئة يلرياض طريق) (6 ر عن ينه)ي))

فاس) (31111 فاس) يلسمن  عين 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

 6 أقم) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 

يلسمن) عين  طريق  يلرياض  تجزئة 

فاس.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (11 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4081/2021.

(4I

FOGHAL GESTION SARL AU

INFRA ETUDE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV(MLY

 RACHID(ATLAS ، 30000، FES
MAROC

INFRA ETUDE شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم )1 
يلطابق ) مكاتب يلصفاء شاأع 

م الي أشاد يبطلس - 31111 فاس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69593

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 INFRA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.ETUDE
مكأب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

للدأيسات ر يلأحقاقات ر يلبحث.
 1( أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلطابق)))مكاتب يلصفاء)شاأع م الي)
أشاد يبطلس)-)31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 361 ( (: كريزي) سفاان  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 3(1 ( (: يلساد عز يلعرب يلفغالي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 3(1 ( (: يلساد تي ب تيت يمل دن)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) كريزي  سفاان  يلساد 
 51161 تت يأكة) يلصابة  دأب  (18

مكناس يملغرب.
يلفغالي) يلعرب  عز  يلساد 
يلهادي) عبد  زنقة  (1(7 عن ينه)ي))
فاس) (31141 يبديأسة) حي  يلسقلي 

يملغرب.
يلساد تي ب تيت يمل دن عن ينه)ي))
 ( يلحسن) شاأع  ((7 أقم) (( بل ك)

)8661)تيت مل   يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) كريزي  سفاان  يلساد 
 51161 تت يأكة) يلصابة  دأب  (18

مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)15)4.
(5I

BUREAU ESSOUFYANI

PARAPHARMACIE TRUST
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

PARAPHARMACIE TRUST شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع زيد 
 E بن ثابت تجزئة يل حدة مجم عة
يلرقم 936  - 71111 يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38167

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PARAPHARMACIE TRUST
غرض يلشركة بإيجاز):)شريء)ر3ا )
ريآللاات) يملعديت  جما   رتس يق 
ريلشبه) يلطباة  ريمل يد  ريبدريت 
تبياض) (- يلأجمال يلطباة) (- يلطباة)
(- يإلسعافات) خدمات  (- يبسنان)
يلطباة) يلأجمال  ماد  رتس يق  با  
ريلطبياة)-)يلأجاأة يلعامة)-)يلأصدير)
يإللكتررناة) يلأجاأة  (- ريإلسأيريد)
ريلزينة) ريلأجهيز  يلبناء) تشغا   (-
يلعديد من يلخدمات) (... (- ريلديك أ)

يبخرى.
عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع زيد)
 E بن ثابت تجزئة يل حدة مجم عة)
يلرقم)936  - 71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 411 ( (: يلجعفري) تنس  يلساد 
حصة بقامة)41.111)دأهم للحصة).

 611 ( (: يلجعفري) دناا  يلسادة 
حصة بقامة)61.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلجعفري  تنس  يلساد 
يلديخلة) (1  91 أقم) (3 يل حدة) حي 

يملغرب.
يلسادة دناا يلجعفري عن ينه)ي))
 E يملجم عة) فاضل  محمد  عماأة 
 71111 يلشهديء) حي  (31 يلرقم)

يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة دناا يلجعفري عن ينه)ي))
 E يملجم عة) فاضل  محمد  عماأة 
 71111 يلشهديء) حي  (31 يلرقم)

يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)987).
(6I
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مكأب يملحاسبة

City-ma
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

مكأب يملحاسبة

شاأع تبي يلحسن يلشادلي يقامة 

شب ط أقم 14 ، 91111، طنجة 

يملغرب

City-ma شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع تبي 

يلحسن يلشادلي يقامة شب طرقم 14 

طنجة 91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

119117

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((9

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

City- (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.ma

با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعديت يلكهر3ائاة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع تبي)

يلحسن يلشادلي يقامة شب طرقم)14 

طنجة)91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 311 ( (: مصطفى) يملهاجر  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يملهاجر محمد):))311)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 151 ( (: ساماة) يملهاجر  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يملهاجر سعاد):))151)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يملهاجر تحمد):))111)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يملهاجر مصطفى عن ينه)ي))
شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلهدى ط)

4)شقة)8 93111)تط ين يملغرب.
عن ينه)ي)) محمد  يملهاجر  يلساد 
شاأع يلجيش يمللكي يقامة نبالة ط)3 

شقة)17 93111)تط ين يملغرب.
يلسادة يملهاجر ساماة عن ينه)ي))
شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلدرحة ط)

7)شقة)1) 93111)تط ين يملغرب.
(- يلساد يملهاجر سعاد عن ينه)ي))

)111)تمسترديم ه لندي.
عن ينه)ي)) تحمد  يملهاجر  يلساد 
شاأع تلمسان أقم))4 93111)تط ين)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يملهاجر مصطفى عن ينه)ي))
شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلهدى ط)

4)شقة)8 93111)تط ين يملغرب
عن ينه)ي)) محمد  يملهاجر  يلساد 
شاأع يلجيش يمللكي يقامة نبالة ط)3 

شقة)17 93111)تط ين يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
غشت) (16 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45131).
(7I

BENMANSOUR FOR LIVRAISON EXPRESS

OPTIMALENS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

OPTIMALENS
إقامة يلنجد يملركز يلأجاأي أقم 

C/19 زنقة سطاندها  ساتي بالط  
، 51)1)، يلديأ يلباضاء يملغرب
OPTIMALENS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة 
 C/19 يلنجد يملركز يلأجاأي أقم
زنقة سطاندها  ساتي بالط   - 
51)1) يلديأ يلباضاء يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.411511

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 ي لا ز) ((8 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

»911.111)دأهم«)تي من)»111.111 

عن) دأهم«) (1.111.111« إلى) دأهم«)

تر) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عاناة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793319.

(9I

CABINET BADREDDINE

MYM COMPUTER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

CABINET BADREDDINE

79) ت مسيرة 1 يقامة هني يلشقة 
أقم 1 ، 1، مريكش يملغرب

MYM COMPUTER شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي مسيرة ) 
أقم  576 ت محل أقم ) - 41111 

مريكش يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.88655

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (1( في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 MYM يل حاد) يلشريك  ذيت 

أتسمالها) مبلغ  ( (COMPUTER

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يإلجأماعي مسيرة)))أقم))576)ت محل)
يملغرب) مريكش  (41111  -  ( أقم)
نتاجة  ):)طبقا للبند)68)من يلقان ن)

يالسا�سي للشركة.

مسيرة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 41111 - ( 576)ت محل أقم) ( ))أقم)

مريكش يملغرب.)

ر عين:
ر) يله يري  ( ( مصطفى) يلساد)ة))
 41111  ( مسيرة) ت  (576 عن ينه)ي))
مريكش يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7848)1.

31I

SERVIAP

EURO TRANS AMANA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

SERVIAP
أقم  1 زيرية شاأع طاأق بن زياد 
بنسلامان ، 13111، بنسلامان 

يملغرب
EURO TRANS AMANA شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
 LOT رعن ين مقرها يإلجأماعي

 MASSIRA(FB 29 3éme(ETG(NR
  19 MOHAMMEDIA - 28820

يملحمدية يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(3619

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 19)غشت) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
مبلغ) ( (EURO TRANS AMANA
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
 LOT MASSIRA يإلجأماعي) مقرها 
 FB( 29( 3éme( ETG( NR( 19
  MOHAMMEDIA - (88(1
عدم) (: نتاجة  ) يملغرب  يملحمدية 

يإلشأغا .
 LOT ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 MASSIRA( FB( 29( 3éme( ETG( NR
 19 MOHAMMEDIA - (88(1

يملحمدية يملغرب.)



20099 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

ر عين:
ر) طاب  يب   ( فهد) يلساد)ة))
تكادير) زنقة  يلسالم  حي  عن ينه)ي))
 13111 بنسلامان) (46 يلرقم)
)ة)) كمصفي) يملغرب  بنسلامان 

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1857.

31I

MAGU ZEBRANO FURNITURE

LABOFOR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

LABOFOR
إقامة ديخلة ج.ه 1 عماأة 3 شقة 
أقم 54 يبلفة ، )1)1)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
LABOFOR شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 13 
زنقة تحمد يملجاطي يقامة جبا  

يبلب 1 يلطابق 8 معاأيف - 1111) 
يلديأ يلباضاء  يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.479651
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)14)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
زنقة تحمد يملجاطي يقامة) (13 »أقم)
معاأيف) (8 يلطابق) (1 يبلب) جبا  
يملغرب«) ( يلباضاء) يلديأ  ((1111  -
 3 عماأة) (1 ج.ه) ديخلة  »إقامة  إلى)
يلديأ) ((1(1( (- يبلفة) (54 شقة أقم)

يلباضاء)))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)791411.

3(I

CABINET BADREDDINE

 CABINET ELRHAZZOUFI
DE KINESITHERAPIE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
79) ت مسيرة 1 يقامة هني يلشقة 

أقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
 CABINET ELRHAZZOUFI
 DE(KINESITHERAPIE &

PHYSIOTHERAPIE    شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق 

أقم 9 حي باب دكالة نزيلة 1) يقامة 
سلمان مكأب أقم 8) يلطابق يلثاني 

. - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118773

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 CABINET ELRHAZZOUFI
 DE( KINESITHERAPIE( &

.   PHYSIOTHERAPIE
مركز) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلترريض يلطبي.
يلعملاات) جما   يلعم م  رعلى  (-
يملدناة،)يلأجاأية،)يملالاة،)يلصناعاة)
ترتبط بصفة) يلتي قد  ريلعقاأية 
مباشرة تر غير مباشرة بغرض يلشركة)
ريلتي من شأنها تط ير غرض يلشركة.
طريق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
1))يقامة) 9)حي باب دكالة نزيلة) أقم)
سلمان مكأب أقم)8))يلطابق يلثاني)

. - 41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 CABINET يلشركة)
 ELRHAZZOUFI DE
 KINESITHERAPIE( &
 PHYSIOTHERAPIE( ( ( ( :( ( 1.000

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة يبتسام يلغزرفي))عن ينه)ي))
شاأع) (( أقم) يلشافعي  يبن  تجزئة 
يالمير م الي عبد هللا))41111)مريكش)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة يبتسام يلغزرفي))عن ينه)ي))
شاأع) (( أقم) يلشافعي  يبن  تجزئة 
يالمير م الي عبد هللا)41111)مريكش)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7845)1.
33I

CANOCAF SARL

ZARIOH FOOD
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

CANOCAF SARL
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يلخنساء 

أقم 7 يلطابق يلثاني أقم 13 
 NADOR ،6(111 ،يلناظ أ

MAROC
ZARIOH FOOD شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يملطاأ 
تجزئة يلسعادة أقم 1)8 - 111)6 

يلناظ أ يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(1565

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

زأي ح) تسامة  )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((11
11))حصة لفائدة))يلساد))ة))محمد)

زأي ح))بأاأيخ))1)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)14)شتنبر)

1)1))تحت أقم)7)39.

34I

مكأب يلزياني عبد يلحق ر شركاؤه

COPRINOX
شركة يملساهمة
تف يت حصص

مكأب يلزياني عبد يلحق ر شركاؤه
6)1 شاأع محمد يلخامس عماأة 

سقاف  يلطابق 1 يلرقم )  يلجديدة 
يلجديدة، 4111)، يلجديدة يملغرب

COPRINOX  شركة يملساهمة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم 
11شاأع يملسيرة جنان يزم أ  - 
4111) يزم أ يلجديدة  يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.17(9
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يملصطفى)) )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (375 ي نس)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (375 تصل)
ي لا ز) ((7 محم د نسام بأاأيخ) )ة))

.(1(1
ي نس) أشاد  )ة)) يلساد) تف يت 
375)حصة يجأماعاة من تصل)375 
محم د)) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

نسام بأاأيخ)7))ي لا ز)1)1).
يملجاد) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  ((51 ي نس)
)ة)) يلساد) ( 51))حصة لفائدة) تصل)
ي لا ز) ((7 بأاأيخ) يلعررة  ( يملهدي)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ)16)شتنبر)

1)1))تحت أقم)6943).

35I
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STE BIKAF INDUSTRI.

 INSTALATION

YOUSSEF&ABDO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI

 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،

GOURRAMA MAROC

 INSTALATION

YOUSSEF&ABDO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر 

تاكررمت يلريصاني يلريشادية - 

451)5 يلريصاني يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

15(79

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

مأب عة) يلشركة  تسماة 

بمخأصر) يإلقأضاء) عند 

 INSTALATION (: تسماتها)

.YOUSSEF&ABDO

تركاب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يآلباأ/ يلشمساة/حفر  يبنظمة 

يبشغا  يملخألفة تر يلبناء.

قصر) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

(- يلريشادية) يلريصاني  تاكررمت 

451)5)يلريصاني يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: ملغاأي) ي سف  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: ملغاأي) هللا  عبد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ملغاأي  ي سف  يلساد 
 5(451 ( يلريصاني) تاكررمت  قصر 

يلريصاني يملغرب.
يلساد عبد هللا ملغاأي عن ينه)ي))
 5(451 ( يلريصاني) تاكررمت  قصر 

يلريصاني يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ملغاأي  ي سف  يلساد 
 5(451 ( يلريصاني) تاكررمت  قصر 

يلريصاني يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)117).
36I

)مكأـــب حسابــات تكاديرفسك))ش.)م.)م

MUNDIA TRADING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

مكأـــب حسابــات تكاديرفسك  ش. 
م. م

بل ك C أقم 15) حي تساكا تك ين 
تكادير ، )8165، تكادير يملغرب

MUNDIA TRADING شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 351 
شاأع يلحسن يلثاني ييت مل   - 

86151 ينزكان يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.16515

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 يناير) (11 يملؤأخ في)
ذيت) شركة  (MUNDIA TRADING
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يلحسن) شاأع  (351 أقم) يإلجأماعي 
ينزكان) (86151 (- مل  ) ييت  يلثاني 
يملغرب نتاجة لنتاجة ت قف يلنشاط)

ربسبب جائحة ك أرنا.
ر عين:

باكريم) ( ( عبد يلرحمان) يلساد)ة))
شاأع) (11 يلنهظة) حي  عن ينه)ي)) ر 

يملغرب) ( تفلت) (15411 ( تنزأين) بئر 
كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
 351 رفي أقم) ((1(1 يناير) (11 بأاأيخ)
(- مل  ) ييت  يلثاني  يلحسن  شاأع 

86151)ينزكان يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1975.
37I

)مكأـــب حسابــات تكاديرفسك))ش.)م.)م

AMISKER TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

مكأـــب حسابــات تكاديرفسك  ش. 
م. م

بل ك C أقم 15) حي تساكا تك ين 
تكادير ، )8165، تكادير يملغرب

AMISKER TRANS شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 16 
تجزئة يلسعديري 11  - 85111 

تزنيت يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.3493

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) )1)غشت) يملؤأخ في)
ذيت) شركة  (AMISKER TRANS
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
16)تجزئة يلسعديري) يإلجأماعي أقم)
تزنيت يملغرب نتاجة) (85111  -   11
يلنشاط) ت قف  لنتاجة  لنتاجة 

ربسبب جائحة ك أرنا.
ر عين:

ر) ب ستى  ( ( سعاد) يلساد)ة))
 ((111 ( يملركز) تاكلفت  ( عن ينه)ي))

يزيال  يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
بنقاه ر) ( ( عبد يلسالم) يلساد)ة))
عن ينه)ي))حي سادي سعاد يلشريف)
 87(11 ( با كرى) يملسأقبل  زنقة 
يشأ كة ييت باها يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

 16 رفي أقم) ((1(1 )1)غشت) بأاأيخ)
تجزئة يلسعديري)1  - 85111)تزنيت)

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
1))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأيزنيت)

1)1))تحت أقم)586.
38I

ANDERSEN CONSULTING

DELIWICH SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE(DE(GRENADE, PARC (9
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
DELIWICH SARL AU شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 4) يقامة 

يلرحمة زنقة عبد هللا يلهبطي 
يلطابق يبأ�سي، مأجر أقم 11 - 

91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1(65

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DELIWICH SARL AU
يعديد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريل جبات) يلسريعة  يل جبات 

يلخفافة.
عن ين يملقر يالجأماعي):)4))يقامة)
يلرحمة زنقة عبد هللا يلهبطي يلطابق)
 91111  -  11 أقم) مأجر  يبأ�سي،)

طنجة يملغرب.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلدخي�سي) يباي  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلدخي�سي عن ينه)ي)) يباي  يلساد 
زنقة) فضالة  تجزئة  (1 يلبرينص) حي 
 36 أقم) ب جمعة  خباز  يلشهاد 

91111)طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلدخي�سي عن ينه)ي)) يباي  يلساد 
زنقة) فضالة  تجزئة  (1 يلبرينص) حي 
 36 أقم) ب جمعة  خباز  يلشهاد 

91111)طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)69)46).
39I

مكأب يلحسابات ح  

STE OULED LASRI PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

مكأب يلحسابات ح  
1) شاأع يلديخلة يلطابق يالر  قرية 
يلجماعة ، 1431)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
 STE OULED LASRI PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 61 محج 
اللة ياق ت يلرقم 39 يلطابق يالر  - 

1111) يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516597
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.OULED LASRI PROMO
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي ر يالشغا  يلعامة.
61)محج) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
اللة ياق ت يلرقم)39)يلطابق يالر )-)

1111))يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد محسين محمد عن ينه)ي))

برشاد)6111))برشاد يملغرب.
عن ينه)ي)) خالاد  يلغلامي  يلساد 

برشاد)6111))برشاد يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد محسين محمد عن ينه)ي))

برشاد)6111))برشاد يملغرب
عن ينه)ي)) خالاد  يلغلامي  يلساد 

برشاد)6111))برشاد يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793438 .

41I

AGS CONSEIL

OUTIBETON
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

OUTIBETON شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 61 
شاأع يعق ب يملنص أ - 1111) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.11113

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)11)ي نا )119))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»61)شاأع يعق ب يملنص أ)-)1111) 
»شاأع) إلى) يملغرب«) يلديأيلباضاء)
9)حي يلحسني)-) عبد هللا يبريهام كم)

1111))يلديأيلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تكأ 3ر)119))تحت أقم)716661.
41I

AGS CONSEIL

OFIMAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

AGS CONSEIL
 51BD(RAHAL(EL(MESKINI 1ER

 ETAGE(APPT. N°8 ، 20320،
CASABLANCA MAROC

OFIMAR شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 61 
شاأع يعق ب يملنص أ - 1111) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.36845

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)11)ي نا )119))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»61)شاأع يعق ب يملنص أ)-)1111) 
»شاأع) إلى) يملغرب«) يلديأيلباضاء)
9)حي يلحسني)-) عبد هللا يبريهام كم)

1111))يلديأيلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تكأ 3ر)119))تحت أقم))71666.
4(I

STE FIDLAMIAE SARL

ECOLE BAB MARRAKECH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

ECOLE BAB MARRAKECH شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة جبل 

يلعاا�سي أقم 8)  - 11111 يلر3اط 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(7413

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 دجنبر) ((8 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (4.(11.111«

»3.111.111)دأهم«)إلى)»7.311.111 

مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)

م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))11763.

43I

STE FIDLAMIAE SARL

 INSTITUT AL AMANA

MABELLA PRIVE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 INSTITUT AL AMANA

MABELLA PRIVE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 76 زنقة 

ترالد زيان ماباال  - 11111 يلر3اط 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1(5141
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يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تم) ((1(1 دجنبر) ((8 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (4.811.111«

 4.911.111« إلى) دأهم«) (111.111«

مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)

م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)117599.

44I

STE FIDLAMIAE SARL

 INSTITUT AL AMANA

AGDAL PRIVE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

STE FIDLAMIAE SARL

 IMM 37 RUE(AL(HOUSSIMA

 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC

 INSTITUT AL AMANA AGDAL

PRIVE شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 43 زنقة 

جبل يلعاا�سي تكدي  - 11111 

يلر3اط يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.74463

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 فبريير) ((3 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

 STE GROUPE  AL ( تف يت)

AMANA 995)حصة يجأماعاة من)

 UNION ( ( 995)حصة لفائدة) تصل)

HOLDIN)بأاأيخ)3))فبريير)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)117598.

45I

مكأب يلحسابات ح  

AKKAR EL NOR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مكأب يلحسابات ح  

1) شاأع يلديخلة يلطابق يالر  قرية 

يلجماعة ، 1431)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

AKKAR EL NOR شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 61 محج 

اللة ياق ت يلرقم 39 يلطابق يالر  - 

1111) يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5168(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AKKAR EL NOR

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي ر يالشغا  يلعامة.

61)محج) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

اللة ياق ت يلرقم)39)يلطابق يالر )-)

1111))يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) صابر  عصام  يلساد 

يلباضاء)1)15))يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) صابر  عصام  يلساد 

يلباضاء)1)15))يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793674.

46I

HOUSSAM EDDINE

اج44كار
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

يج44كاأ شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلسعادية زنقة يلأ تة قيسرية 

يلنصر أقم 44 تط ين - 93111 

تط ين يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

31(89

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يج44كاأ.

كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلسعادية زنقة يلأ تة قيسرية يلنصر)
تط ين) (93111 (- تط ين) (44 أقم)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يجع ن) ين أ  محمد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يجع ن) ين أ  محمد  يلساد 
عن ينه)ي))شاأع يلحاج يملكي يلناصري)
 14 أقم) (7 يلطابق) يلرحمة  يقامة 

93111)تط ين يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ييمن  شهب ن  يلساد 
شاأع جال  بن عبد هللا حي سادي)

ب جمعة)91111)شفشارن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
1))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم))371.

47I

best(time(consulting

OBSIDIAN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

إنشاء)فرع تاب  للشركة

best(time(consulting
 bd(la(gironde(res 2000 escalier

 A(etg 2 apprt 3 casablanca ،
20300، casablanca(maroc

OBSIDIAN  شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 5 
 GROUPEMENT(ZIZINIA 5EME
 AGGLOMERATION NOUVEAU
   CAIRE(LE(CAIRE - 00000 CAIRE

.EGYPT
إنشاء فرع تاب  للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.51(195
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بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)14)ي لا ز)1)1))تقرأ إنشاء)

يلتسماة) تحت  ( للشركة) تاب   ( فرع)

ر) (OBSIDIAN NA SUCCURSAL

 BD LA GIRONDE يلكائن بالعن ين)

 RES (111 ESCALIER A ETG (

 APPRT 3 CASABLANCA - (1311

يملسير) ر  (CASABLANCA MAROC

.NADIR IMANE((من طرف يلساد)ة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)788538.

48I

LA COMPTACTIVE SARL AU

BETOCALL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU

8ـــB)يلطابق) )5)مكأب) عماأة أقم)

كليز) أشاد  م الي  شاأع  يلثالت 

مريكش)،)41111،)مريكش يملغرب

ذيت) شركة  (BETOCALL

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلشقة)
م الي) شاأع  (5( عماأة) (4 ب) أقم 
أشاد جليز مريكش)-)41111)مريكش)

يملغرب.

تح يل))يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي)

.87189

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)8))ي لا ز)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

شاأع) (5( عماأة) (4 ب) أقم  »يلشقة 

 41111 (- م الي أشاد جليز مريكش)

 17 »مكأب ب) إلى) يملغرب«) مريكش 

 ( ماناأة) برج  يالعما   مركز  عماأة 

شاأع عبد يلكريم يلخطابي مريكش)-)

41111))مريكش))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (14 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7894)1.

49I

دناا ص جام

 STE MALAK ET ANIS
PROMO SARLAU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

دناا ص جام
61) شاأع عبد يمل من يلطابق 

يبر  أقم 3 يلديأيلباضاء ، ))1)، 
يلديأيلباضاء يملغرب

 STE MALAK ET ANIS PROMO
SARLAU   شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يملسيرة )، زنقة )، أقم 15، سباتة، 
يلديأيلباضاء  - ))1) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516881

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 MALAK ET ANIS PROMO

.  SARLAU
يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاأي)
ريلعماأيت) يبأي�سي  رشريء) با  

ركل يملباني)
تشغا  مخألفة).

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
15،)سباتة،) )،)أقم) )،)زنقة) يملسيرة)
يلديأيلباضاء) ((1(( (- ( يلديأيلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عمر يعماأة):))1.111)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يعماأة  عمر  يلساد 
(،36 أقم) (،9 زنقة) يلشريفة  حي 
 (1(( ( يلديأيلباضاء) يلشق،) عين 

يلديأيلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يعماأة  عمر  يلساد 
(،36 أقم) (،9 زنقة) يلشريفة  حي 
 (1(( ( يلديأيلباضاء) يلشق،) عين 

يلديأيلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79375.
51I

PRACOFOR SARL

SANITAIRE LAMNAOUAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

PRACOFOR SARL
31 ، شاأع يلقدس ، 61111، رجدة 

يملغرب
SANITAIRE LAMNAOUAR شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 
يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلقدس 
تجزئة بنقاش أ زنقة ح لة أقم 47 - 

61111 رجدة يململكة يملغر3اة.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.16899

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 5))غشت) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
مبلغ) ( (SANITAIRE LAMNAOUAR
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي حي يلقدس تجزئة)
 -  47 أقم) ح لة  زنقة  بنقاش أ 
61111)رجدة يململكة يملغر3اة نتاجة)
من) يلحل يملقدم للشركة يبأديء) (: ( 

تاأيخ)25/08/2021 .
حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

بنقاش أ زنقة ح لة) يلقدس تجزئة 

يململكة) رجدة  (61111  -  47 أقم)

يملغر3اة.)

ر عين:

ر) ( ن يري) ( فاتحة) يلساد)ة))

تجزئة) يلقدس  ( حي) عن ينه)ي))

بنقاش أ زنقة ح لة أقم)47 61111 

)ة)) يملغر3اة كمصفي) يململكة  رجدة 

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

حي) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 

بنقاش أ زنقة ح لة) يلقدس تجزئة 

أقم)47

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))333.

51I

HORIZON LINES SARL

 MONDET IMMOBILIER

 TRANSACTION GESTION

M.I.T.G  اختصارا
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

HORIZON LINES SARL

شاأع محمد يليزيدي، إقامة 

يبندلس، بل ك H، يلطابق يلثاني، 

أقم 11 ، 93141، تط ين يملغرب

 MONDET IMMOBILIER

 TRANSACTION GESTION

يخأصاأي  M.I.T.G  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق 

سبأة، يلقاللاين، تمام مرجان،  - 

93111 تط ين يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(817
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يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)8))ماأس)119))تم))تح يل))
للشركة) يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
تمام) يلقاللاين،) سبأة،) »طريق  من)
تط ين يملغرب«) (93111 (- ( مرجان،)
يلسااحي) يملركب  تحريق،) »حي  إلى)
يل حدة) جاأدن«،) »ساتي  ريلسكني)
(-(،9 315،)يلطابق يبأ�سي،)أقم) أقم)

93151)مرتال))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) ((3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

119))تحت أقم)738.
5(I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

TRANSATOINE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE(LAFAYETTE 2éme .51
 ETAGE(TANGER، 90000،

TANGER MAROC
TRANSATOINE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 51 شاأع 
الفاييت يلطابق يلثاني - 91131 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1(79

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANSATOINE
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  ر كل ما من شانه يملساهمة)

في تقدم يلشركة).

51)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

 91131 (- يلثاني) يلطابق  الفاييت 

طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلصمد) عبد  عط يني  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).

(: يلصمد) عبد  عط يني  يلساد 

1111)بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلصمد) عبد  عط يني  يلساد 

عن ينه)ي))يلساقاة يلحمريء)أقم)34)  

111)6)يلناط أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلصمد) عبد  عط يني  يلساد 

عن ينه)ي))يلساقاة يلحمريء)أقم)34)  

111)6)يلناط أ يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8378.

53I

NABIL SOUBAIRI

MAGRISOL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

NABIL SOUBAIRI

 IMM 4 APPT 7 UE(GHANA(VN ،

50000، MEKNES(MAROC

MAGRISOL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة يب  

حسن يملريني يقامة يميرة ) شقة أقم 

5) مج - 51111 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48817

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((119 تكأ 3ر) ((5

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MAGRISOL

 ÉNERGIE(:(غرض يلشركة بإيجاز

SOLAIRE OU ÉOLIENNE

 TRAVAUX DIVERS OU

.CONSTRUCTION

زنقة يب ) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

حسن يملريني يقامة يميرة)))شقة أقم)

5))مج)-)51111)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

عل ي) ي سفي  عأمان  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عل ي) ي سفي  عأمان  يلساد 

 6 يلزنقة) يلقدس  حي  عن ينه)ي))

يلريصاني) (5(451 يلريصاني) (( يلرقم)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عل ي) ي سفي  عأمان  يلساد 

عن ينه)ي))حي يلقدس يلزنقة)6)يلرقم)

))يلريصاني))451)5)يلريصاني يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ن نبر) ((( بأاأيخ) ( بمكناس) يلأجاأية 

119))تحت أقم)4711.

54I

LEGALIS CONSEIL

ECOCYCL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue(Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème(étage(n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

ECOCYCL شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  83 ، 
فضاء يلفضل ، يلطابق يلريب  ، 

مكأب 19 مكرأ ) ، شاأع يلجيش 
يمللكي - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69619

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ECOCYCL
إنأاج) (• (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رت زي  تي منأج))يلبالستاك ريملعادن)

ريمل يد يملركبة،)رما إلى ذلك)؛
)يآلالت) ريلأصدير) يالسأيريد  (•
ريملعادن) يلخام  ريمل يد  يلصناعاة 
ريلخشب،) ريلبالستاك  ريلبالستاك 

رما إلى ذلك)؛
•)يلأدير .

(، (83 ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(، يلريب ) يلطابق  (، يلفضل) فضاء)
يلجيش) شاأع  (، (( مكرأ) (19 مكأب)

يمللكي)-)31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يملصغي) يلااس  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يملصغي  يلااس  يلساد 
أرماناا) زنقة  (4 يالسماعلاة) شاأع 

يقامة يملفأاح يلزه أ)) 31111)فاس)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يملصغي  يلااس  يلساد 
أرماناا) زنقة  (4 يالسماعلاة) شاأع 

يقامة يملفأاح يلزه أ)) 31111)فاس)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)33)4.

55I

ASHAM  MOHAMED

أفراح البديع ش.م.م
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED

 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD

 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC

تفريح يلبدي  ش.م.م شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد تمزيان باب سعادةتط ين - 

931111 تط ين يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(11(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((114 غشت) (18

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

تفريح) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

يلبدي  ش.م.م.

غرض يلشركة بإيجاز):)للحفالت.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

(- سعادةتط ين) باب  تمزيان  محمد 

931111)تط ين يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عبد يللطاف تنقاأ):))51) 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: مصطفى) تفاال   يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد تزط ط عبد يلقادأ):))51) 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: شامشام) رفاء) يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد تفاال  مصطفى عن ينه)ي))
زنقة يملقدم أقم))))تط ين)931111 

تط ين يملغرب.

تنقاأ) يللطاف  عبد  يلساد 

شاأع تبي حسان يلشادلي) عن ينه)ي))
 11 أقم) (14 طابق) (11 نصر) يقامة 

تط ين)931111)تط ين يملغرب.

تزط ط) يلقادأ  عبد  يلساد 

 ( زنقة) يلقناطرة  شاأع  عن ينه)ي))

عين) (13 طابق) (13 يلصفاء) يقامة 

مل  ))931111)تط ين))يملغرب.

يلسادة يلشمشام رفاء)عن ينه)ي))
شاأع يل حدة عماأة)16)طابق)1)أقم)

1)تط ين)93111)تط ين))يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يفاال  مصطفى عن ينه)ي))
 93111 تط ين) ((( زنقة يملقدم أقم)

تط ين))يملغرب

عن ينه)ي)) ( محمد) تنقاأ  يلساد 

شاأع محمد تمزيان ممر تبي حسان)
شادلي يقامة نصر)1)طابق)4)أقم)11 

تط ين))93111)تط ين))يملغرب.

عن ينه)ي)) دليرر  عاد   يلساد 
شاأع يل حدة أقم)11)طابق)1)أقم)1 

تط ين)93111)تط ين))يملغرب
تزط ط)) يلقادأ  عبد  يلساد 
 1( زنقة) يلقناطرة  شاأع  عن ينه)ي))
عين) (13 يلطابق) (13 يلصفاء) يقامة 

مل  ))93111)تط ين يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
15)غشت) )بأاأيخ) يالبأديئاة بأط ين)

114))تحت أقم)33131.

56I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE LOCATION HAMADA
SARL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاأع محمد يلخامس أقم 13 

يلطابق يلثاني خنافرة ، 54111، 
خنافرة يملغرب

  STE LOCATION HAMADA SARL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يملحمدية طريق تادلة فاأة أقم 83 
خنافرة  - 54111 خنافرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
4119

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. LOCATION HAMADA SARL
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق).

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 83 أقم) فاأة  تادلة  يملحمدية طريق 

خنافرة))-)54111)خنافرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ( بنعمر) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
)عن ينه)ي)) يلساد محمد بن عمر)

خنافرة)54111)خنافرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
)عن ينه)ي)) يلساد محمد بن عمر)

خنافرة)54111)خنافرة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بخنافرة))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)349.
57I

FIDUCIAIRE EL AARAJ

 POLE TRANSPORT
SOLUTION

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

FIDUCIAIRE EL AARAJ
 1(RUE DE LIBAN ENRESOL N°1

، 90000، TANGER(MAROC
 POLE TRANSPORT SOLUTION

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 17 شاأع 

م �سى يبن نصير يلطابق 3  أقم 39  - 
91111 طنجة يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.116861
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 غشت) ((6 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
محمد) ( )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من) (511 يلزيال�سي)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
)ة))مررين))يلقدرأي بأاأيخ)6))غشت)

.(1(1
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) (18 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7891.

58I

SAMIG CONSULTING

OZ PARTNERS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SAMIG CONSULTING

 Hay(el(baraka(II(Lot 765 Rue

 106 N° 3 Hay(el(baraka(II(Lot

 765 Rue 106 N° 3، 20250،

Casablanca يملغرب

OZ PARTNERS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 16 زنقة 

يلجااللي يلعريبي ط 8 يلرقم 18 

يلباضاء 51)1) يلباضاء يملغرب.

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515939

 19 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 غشت)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 OZ (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PARTNERS

يملباني) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريملنعش يلعقاأي.

زنقة) (16 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

 18 يلرقم) (8 ط) يلعريبي  يلجااللي 

يلباضاء)51)1))يلباضاء)يملغرب..

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 711 ( (: يلأ يجر) تحمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 111 ( (: يلأ يجر) عثمان  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 111 ( (: ( يلأ يجر) زينب  يلسادة 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

: ( يملنديلي) عائشة  اللة   يلسادة 
111)حصة بقامة)111)دأهم للحصة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي))) يلأ يجر  تحمد  يلساد 
 8 شقة) (1( ج يهر ب سك أة عماأة)
يلباضاء) ((718( يلخضريء) يملدينة 

يملغرب.
يلساد عثمان يلأ يجر عن ينه)ي))
 8 شقة) (1( ج يهر ب سك أة عماأة)
يلباضاء) ((718( يلخضريء) يملدينة 

يملغرب..
)عن ينه)ي)) يلسادة زينب يلأ يجر)
ك لف ساتي عماأة)61)ب ط)1)شفة)
4)يملدينة يلخضريء)ب سك أة))718) 

يلباضاء)يملغرب..
يملنديلي)) عائشة  اللة  يلسادة 
عماأة) ب سك أة  ج يهر  عن ينه)ي))
 (718( 8)يملدينة يلخضريء) )1)شقة)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلأ يجر  تحمد  يلساد 
 8 شقة) (1( ج يهر ب سك أة عماأة)
يلباضاء) ((718( يلخضريء) يملدينة 

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)764)9.
59I

ESPACE CONSULTING

INNOVABIT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

ESPACE CONSULTING
 AV(ALLAL(BEN(ABDELLAH, 11

 BUREAUX(MENARA, VN ،
30000، FES(MAROC

INNOVABIT شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم 
39  ,تجزئة سبررنرد )  ,شاأع يبن 
يلخطاب, طريق عين يلشقف - 

3111 فاس يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.57533

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 ي لا ز) (14 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
حال ي) ك ثر  )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (1.111
)ة))) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111
تناس حال ي بأاأيخ)14)ي لا ز)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4201/21.
61I

FLASH ECONOMIE

EXTRA SERVICE AUTO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

STE(EXTRA(SERVICE(AUTO (
(SARL

CAPITAL : 100 000.00DHS
 SIEGE(SOCIAL : CITE(WAHDA,
 RDC(DE(L’IMMEUBLE(N°2, EL

ALIA- MOHAMMEDIA
تأسيس

 ICE : 002811806000034 – TP :
 39500885   – IF : 50360392    –

RC : 28533
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
رض ) تم  باملحمدية  (10/06/2021
محدردة) لشركة  يالسا�سي  يلنظام 

يملسؤرلاة ذيت يملميزيت يلأالاة:
EXTRA SERVICE AUTO (

SARL)):)))يلسماة يالجأماعاة
 ( يل حدة أقم) يملقر يالجأماعاة:)

يلطابق يلسفلي يملحمدية-
لشركة يهدف في يملغرب) يلهدف:)

تر في يلخاأج:
يسأيريد ر تصدير)؛)تحصال)؛)با )
تي) من  يلسااأيت  غااأ  قط   جما  

صنف ير ن ع.

ريلتشخاص) يلفحص  محل 

يملاكاناكاة) يلصاانة  من  ريلأحقق 

تخص) يللتي  يملحركات  ين يع  لجما  

جما ))ين يع))يلسااأيت.

ريلأصدير) ريالسأيريد  يلأجاأة 

ريلتس يق ريلأمثال لجما  يملنأجات،)

في جما ) (، تر يملصنعة) يمللحقات  تر 

مجاالت يلسااأيت.

يلكهر3ائاة) تعما   جما  

للسااأيت،

يأعلق) ما  كل  (، عام) ربشكل  (-

يلصناعاة)) تر  يلأجاأية  باملعامالت 

تر يلعقاأية ترغير يلعقاأية تر يملالاة)

(، مباشر) غير  تر  مباشر  بشكل  (،

بامل ض ع تعاله تر يلتي قد تعزز تط ير)

يلشركة.)باإلضافة إلى تي يستثماأ تر)

مصلحة بأي شكل من يبشكا  في تي)

شركة تر عمل تجاأي لغرض مماثل تر)

ذي صلة.

من) يبأديء) سنة  (99 يملدة:)

يلأأسيس يلنهائي للشركة

ت زيعه:) ر  يالجأماعي  يلرتسما  

 111.111 في) يلشركة  أتسما   حدد 

ريأك ن) بكامله  حرأ  نقدي  دأهم 

دأهم) (111 حصة بقامة) (1111 من)

للحصة م زعة كما يلي:

 511: ب زملاض) ب 3كر  يلساد 

  111 (: ب زملاض) محمد  حصة،)

 111 (: ب زملاض) يمحمد  حصة،)

 111 (: ب زملاض) أشاد  حصة،)

حصة،)حسن ب زملاض):)111)حصة)

،خديجة ب زملاض):)111)حصة.

يلى) يلشركة  تسير  يسند  -يلتسير:)

يلساد أشاد ب زملاض،)يمل ق  تدناه)،)

يلذي يقبل ريصرح بأنه ال ي جد نص)

قان ني تر تنظامي يمنعه من مماأسة)

تعاينه) تم  يلشركة.) مسير  رظائف 

لفترة) للشركة  رحاًدي  قان نًاا  مسيًري 

ريسعة) صالحاات  م   محدردة  غير 

بشكل) يلشركة  تلزم  ريلتي  يلنطاق،)

صحاح بأكبر يلصالحاات يلتي يأمأ )

بها ت قاعه يل حاد.



20107 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم  (-

أقم)) تحت  باملحمدية  يالبأديئاة 

1581)بأاأيخ)07/07/2021)رسجلت)

يلشركة بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

.(8533

61I

MEDIA FIDUS SARL AU

 NEW BUILDING SERVICE &
 SYNDIC INTERNATIONAL

SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

MEDIA FIDUS SARL AU

 HASSANIA EXTENSION BD 11

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC

 NEW(BUILDING(SERVICE &

 SYNDIC INTERNATIONAL SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلحسن يلثاني صابلات إقامة 

بان أيما أقم 67 يملحمدية - 1811)  

يملحمدية يململكة يملغر3اة.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.183(1

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 ماي) ((1 في) يملؤأخ 

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

 NEW( BUILDING( SERVICE( &

  SYNDIC INTERNATIONAL SARL

مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)

مقرها يإلجأماعي شاأع يلحسن يلثاني)

 67 أقم) بان أيما  إقامة  صابلات 

يملحمدية)-)1811)))يملحمدية يململكة)

عدم مزيرلة تي) (: نتاجة  ) يملغر3اة 

نشاط تجاأي.

شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

إقامة) صابلات  يلثاني  يلحسن 

 (1811 (- يملحمدية) (67 بان أيما أقم)

يملحمدية يململكة يملغر3اة.)

ر عين:
 MOURAD   RAFIK يلساد)ة))
يلثاني) يلحسن  شاأع  عن ينه)ي)) ر 
 67 أقم) بان أيما  إقامة  صابلات 
يملحمدية يململكة) ( ((1811 يملحمدية)

يملغر3اة كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)
يلحسن) شاأع  (: بالأصفاة) يملأعلقة 
أقم) بان أيما  إقامة  صابلات  يلثاني 

67)يملحمدية
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة باملحمدية))بأاأيخ)11)ي نا )

1)1))تحت أقم)1366.

6(I

ADVALORIS 

TISCOP TRADING
إعالن مأعدد يلقريأيت

ADVALORIS
 IMM(COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

TISCOP TRADING »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي:  يملنطقة 
يلصناعاة بماناء يلعا ن - 71141 

يلعا ن يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.((795

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)7))ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
من) يلشركة  أتسما   أف   مايلي:)
إلى مبلغ) دأهم  (5.311.111 ( ( ( مبلغ)
6.511.111))دأهم يي بزيادة قدأها)
11.111).1))دأهم عن طريق يجريء)
يلجاأية) يلحسابات  م   مقاصة 

ريملسأحقة للشركاء)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:

ت سا  نشاط يلشركة.

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:))

تعاين يلساد أضا سنأي�سي يالدأي�سي)

كمسير جديد للشركة بدال من يلساد)

حسن سنأي�سي يالدأي�سي يلذي قدم)

يسأقالأه من مهامه كمسير للشركة٠

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:))

ليشمل:)) يلشركة  نشاط  ت سا   تم 

با  ر شريء)سنديت يمللكاة للشركات)

ين يع) جما   ر  ريلأجاأية  يلصناعاة 

يلشركات

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:))

(: يلشركة) أتسما   في  يملساهمات 

تأ زع يملساهمات يلنقدية في أيسما )

حسن) يلساد  يلي:) كما  يلشركة 

 8.141.111 يإلدأي�سي) سنأي�سي 

يبرتا�سي) لحل   بهاة  يلسادة  دأهم 

أضا) يلساد  دأهم،) (7.754.111

 5.353.111 يإلدأي�سي) سنأي�سي 

سنأي�سي) ص فاا  يلسادة  دأهم،)

يإلدأي�سي)676.511.))دأهم،)يلسادة)

م ناا سنأي�سي يإلدأي�سي)676.511.) 

دأهم

على) ينص  يلذي  (:7 أقم) بند 

تم تحديد) (: ( أتسما  يلشركة) مايلي:)

قدأه) مبلغ  في  يلشركة  يملا   أتس 

على) مقسم  ( (; دأهم) ((6.511.111

65.111))حصة من فئة مائة دأهم)

يلساد) كالأالي:) يلشركاء) على  م زعة 

 81.411 يإلدأي�سي) سنأي�سي  حسن 

يبرتا�سي) لحل   بهاة  ,يلسادة  حصة)

77.541)حصة),)يلساد أضا سنأي�سي)

يلسادة) حصة,) (53.531 يالدأي�سي)

 (6.765 يإلدأي�سي) سنأي�سي  ص فاا 

سنأي�سي) م ناا  ,يلسادة  حصة)

يإلدأي�سي)6.765))حصة

على) ينص  يلذي  (:14 أقم) بند 

:))يسير يلشركة) مايلي:)تساير يلشركة)

أضا) يلساد  محدردة:) غير  لفترة 

للبطاقة) يلحامل  يالدأي�سي  سنأي�سي 

.BE 84991(يل طناة أقم

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

)))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)1)1)/)951).

64I

FLASH ECONOMIE

WIDE STORE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

WIDE STORE

 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

 مقرها يإلجأماعي: يلشقة 4 يلطابق 

1 إقامة قادأ مرس يلخير تماأة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

134111

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤرلاة محدردة

WIDE STORE:تسماة يلشركة

تاجر_ (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

-تعما  مأن عة ر) يسأيريد رتصدير)

يلبناء

 4 عن ين يملقر يالجأماعي):)يلشقة)

يلطابق)1)إقامة قادأ مرس يلخير تماأة

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة

 111.111 :مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي

يلسادة عزمي هاجر):)341)حصة

يلسادة فاتن غزالن يلبريمي):)331 

حصة

يلساد أشاد يلزهري):)331)حصة

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد أشاد يلزهري

يلسادة عزمي هاجر)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (1( بأاأيخ) بأماأة  يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)1786

65I
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FLASH ECONOMIE

NSD IMMO
إعالن مأعدد يلقريأيت

 NSD IMMO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسمالها:99.111 دأهم
 مقرها يالجأماعي: إقامة شهرزيد 

3،يلطابق 5 أقم )) يلنخال 
،معاأيف -  يلديأ يلباضاء

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
453967

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ بأاأيخ))16)غشت))1)1)

قرأ يلشركاء)ما يلي):
جديد) مشاأك  مسير  تعاين  (-
للشركة يلساد تمين ن ة مكان يلساد)

يدير يلب أخي�سي
تف يت يلساد يدير يلب أخي�سي) (
495)حصة يجأماعاة لفائدة يلساد)

تمين ن ة بالناابة عن يلشركة-)
STRICTIMMO

يلأقسام يلجديد للحصص:
 495 يلدشريري) محمد  ( يلساد)

حصة يجأماعاة)
STRICTIMMO((يلشركة

495)حصة يجأماعاة
يملجم ع)991)حصة يجأماعاة))))

)تعديل يلفصل)6)ر)7)من يلنظام)
يبسا�سي للشركة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793881
66I

FLASH ECONOMIE

NASKAB
شركة يملساهمة

قفل يلأصفاة

 NASKAB
شركة مدناة عقاأية 

أتسمالها:111111 دأهم
مقرها يالجأماعي:118 شاأع ) ماأس 

حي يملستشفاات يلديأ يلباضاء 
 IF : 40151630 - ICE(N°
111((117884111176

قفل يلأصفاة 

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
قرأ) ((1(1 شتنبر) ((4 يملؤأخ بأاأيخ)

يلشركاء)ما يلي):
يملصفي) تقرير  على  -يمل يفقة 
يلنهائي) يلأصفاة  حساب  ركذلك 
إيجابي) تصفاة  أصاد  يظهر  يلذي 

قدأه)22،052.38)دأهم)
)باسأثناء)يلحد يبدنى للمساهمة)

يلبالغة)3،000)دأهم))؛
-قريأ إبريء)ذمة يملصفي عن مهمأه)

في تصفاة يلشركة.
يملدناة) للشركة  يلأصفاة  -قريأ 
يلعقاأية ريالنقريض يلأام للشخصاة)
NASKAB)في تاأيخ) يالعأباأية لشركة)
على) يترتب  ما  بكل  يلا م  هذي  مثل 

ذلك من تبعات قان ناة.
67I

BOUCHTA COMPTA

ا. ب. فرواد
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

ي. ب. فرريد  شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي ح مة 
يلدأيرة زنقة 11 أقم )1 - 91111 

طنجة يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.61131

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
 (116 شتنبر) من  ((8 في) يملؤأخ 
يلحالي) يالجأماعي  يملقر  ( تح يل) ( تم)
 11 للشركة من)»ح مة يلدأيرة زنقة)
)1 - 91111)طنجة يملغرب«)إلى) أقم)
يسرى) يقامة  ت6) بل ك  يلزياتن  »حي 
طنجة)) (91111 (- يلطابق يالأ�سي) (11

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بطنجة))بأاأيخ)14)من ن نبر)

116))تحت أقم)5318.
68I

كاندي

جيو ورك اطلس
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

جا  رأك يطلس

3) زنقة ب أيد يلطابق 3 يلرقم 

 RUE ,(3 5 يلصخ أ يلس ديء

 BOURED(ETG 3 N°5 ROCHES

 NOIRES 20230 – Casablanca،

MAROC 31)1)، يلديأ يلباضاء

جا  رأك يطلس شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 3) ، زنقة 

ب أيد يلطابق  3 يلرقم 5 يلصخ أ 

يلس ديء 31)1) - يلديأ يلباضاء - 

31)1) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

431577

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((119 تبريل) (14

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

جا ) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

رأك يطلس.

تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مخألفة تحت يإلنشاء

يلطب غريفاة) يبعما   تنفاذ 

؛) ريلهندساة للبناة يلأحأاة للماناء)

يعما  يالسمنت بناء.)يلكامااء.)ر3ناء)

محطات يلطاقة يلشمساة يلحريأية).

عن ين يملقر يالجأماعي):)3))،)زنقة)

يلصخ أ) (5 يلرقم) (3 ( ب أيد يلطابق)

(- يلباضاء) يلديأ  (- ((1(31 يلس ديء)

31)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد جما  يعزيز):))111)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد جما  يعزيز عن ينه)ي))زنقة)
يلنسام) حي  ((3 يلرقم) يلخالد  يلنهر 

يلجديدة)4131)))يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد جما  يعزيز عن ينه)ي))زنقة)
يلنسام) حي  ((3 يلرقم) يلخالد  يلنهر 

يلجديدة)4131))يلجديدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 17 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تبريل)119))تحت أقم)-.
69I

م ثق لزأق علي

SODIFLEXصوديفليكس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

م ثق لزأق علي
387 شاأع محمد يلخامس ، 
51)1)، يلديأ يلباصاء يملغرب

ص ديفلاكسSODIFLEX شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 Route رعن ين مقرها يإلجأماعي
 110, Km 11,500, Boulevard

 Chefchaouni, Ain(Sebaâ,
Casablanca - 20590 يلديأيلباضاء 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(635(

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((119 من شتنبر) (11 يملؤأخ في)

يملصادقة على):
كسم) هشام  )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من تصل) (9(.57(
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (9(.57(
شتنبر) من  (11 بأاأيخ) يحمد  كسم 

.(119
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 
من شتنبر)119))تحت أقم)713991.
71I

م ثق لزأق علي

SODIFLEX صوديفليكس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

م ثق لزأق علي
387 شاأع محمد يلخامس ، 
51)1)، يلديأ يلباصاء يملغرب

SODIFLEX ص ديفلاكس شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 Route رعن ين مقرها يإلجأماعي
 110, Km 11,500, Boulevard

 Chefchaouni, Ain(Sebaâ,
Casablanca - 20590 يلديأيلباضاء 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(635(

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((119 من شتنبر) (11 يملؤأخ في)

يملصادقة على):
كسم) نبال  )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من تصل) (37.4((
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.4((
شتنبر) من  (11 بأاأيخ) كسم  يحمد 

.(119
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 
من شتنبر)119))تحت أقم)713991.
71I

م ثق لزأق علي

 SODIFLEX
ص ديفلاكس

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

م ثق لزأق علي
387 شاأع محمد يلخامس ، 
51)1)، يلديأ يلباصاء يملغرب

SODIFLEX ص ديفلاكس شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 Route رعن ين مقرها يإلجأماعي

 110, Km 11,500, Boulevard
 Chefchaouni, Ain(Sebaâ,

Casablanca - 20590 يلديأيلباضاء 
يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(635(
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((119 من شتنبر) (11 يملؤأخ في)

يملصادقة على):
 ( كسم صالح) )ة)) تف يت يلساد)
حصة) (( حصة يجأماعاة من تصل)
لفائدة))يلساد))ة))يحمد كسم بأاأيخ)

11)من شتنبر)119).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 
من شتنبر)119))تحت أقم)713991.

7(I

م ثق لزأق علي

SODIFLEX صوديفليكس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

م ثق لزأق علي
387 شاأع محمد يلخامس ، 
51)1)، يلديأ يلباصاء يملغرب

SODIFLEX ص ديفلاكس  شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي  
 Route 110,Km 11,500,

 Boulevard(Chefchaouni, Ain
 Sebaâ,Casablanca - 20590

يلديأيلباضاء يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(635(

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((119 شتنبر) من  (11 في) يملؤأخ 
تعاين مسير جديد للشركة يلساد)ة))

كسم يحمد كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 
من شتنبر)119))تحت أقم)713991.

73I

SAVOIR EXPERT

ESBH UNIVERS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

ESBH UNIVERS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي عماأة ف 4 

ي أقم 3 شاأع ب عناناة طريق ييم زيأ 

كندأ فاس - 31111 فاس يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.437(1

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 14)دجنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

أتسمالها) مبلغ  ( (ESBH UNIVERS

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

3)شاأع) 4)ي أقم) يإلجأماعي عماأة ف)

(- ب عناناة طريق ييم زيأ كندأ فاس)

:)حل) 31111)فاس يملغرب نتاجة  )

مسبق.

عماأة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

شاأع ب عناناة طريق) (3 ي أقم) (4 ف)

فاس) (31111 (- فاس) كندأ  ييم زيأ 

يملغرب.)

ر عين:

ر) ( يلا بي) ( سعاد) يلساد)ة))
يلزيأ ن) شاأع  (53 أقم) عن ينه)ي))

 31111 صفرر) يلجديدة  يملدينة 

صفرر يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية بفاس))بأاأيخ)31)ماي)1)1) 

تحت أقم)611).

74I

CONSEILS EVERNAGE

HAIM TECH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH(maroc

HAIM TECH شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 

ج هرة يلطابق يلأاني شقة أقم 

17 شاأع عال  يلفا�سي - 41111 

مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118949

في) مؤأخ  حر  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ن نبر) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 HAIM يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)

.TECH

دأيسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

فناة في يلهندسة يملدناة.

يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 17 ج هرة يلطابق يلأاني شقة أقم)

شاأع عال  يلفا�سي)-)41111)مريكش)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد سفاان ييت ي سف):))411 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد محمد ييش ):))611)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

(: ي سف) ييت  سفاان  يلساد 

41111)بقامة)111)دأهم.
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 61111 (: ييش ) محمد  يلساد 

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

ي سف) ييت  سفاان  يلساد 

عن ينه)ي))دأب ب عالم أقم)41)سادي)

 41111 مريكش) علي  بن  ي سف 

مريكش يملغرب.

عن ينه)ي)) ييش   محمد  يلساد 

تحنارت) رفريس  محمد  سادي 

مريكش)41111)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

ي سف) ييت  سفاان  يلساد 

عن ينه)ي))دأب ب عالم أقم)41)سادي)

 41111 مريكش) علي  بن  ي سف 

مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية بمريكش))بأاأيخ)-)تحت أقم-

.

75I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FIRIDAK TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC

FIRIDAK TRAVAUX  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

)19، عماأة 14، أقم 14 - 73111 

يلديخلة  يملغرب 

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19159

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. FIRIDAK TRAVAUX

يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)ر يالشغا  يلعم ماة)

يلـأجــاأيـة) يلـعـمـلـاـات  ركــذلـك كــل 

يملـنـقــ الت يلـعـقـاأيـة ر) ر يلـصـنـاعـاـة،)

مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  يلـأـي  يملـالـاـة 

تر غاـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة يملـذكــــ أة)

تعـــــاله.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 73111  -  14 أقم) (،14 عماأة) (،19(

يلديخلة))يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد فريتي جما )):))811)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يلدري محمد):))11))حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( جما ) فريتي  يلساد 

 73111  1( فاال) يلخلاج  تجزئة 

يلديخلة))يملغرب).

عن ينه)ي)) محمد  يلدري  يلساد 

حي يملطاأ زنقة يلديأ يلباضاء)73111 

يلديخلة))يملغرب).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( جما ) فريتي  يلساد 

 73111  1( فاال) يلخلاج  تجزئة 

يلديخلة))يملغرب)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 15 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

غشت)1)1))تحت أقم))136.

76I

Arithmetic(Compta 

سيرفيس تي ب & تمانة 

 SERVICES AYOUB &(
)AMINA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

117 شاأع م الي عبد يلعزيز )يقامة 

يلريان) يملكأب أقم 4 ، 14111، 

يلقناطرة يملغرب

 SERVICES( سيرفيس تي ب & تمانة

AYOUB & AMINA)  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 117 شاأع 

م الي عبد يلعزيز مكأب أقم  3  - 

14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(195

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SERVICES((سيرفيس تي ب)&)تمانة

. (AYOUB(&(AMINA

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

نقل) يلبضائ /) /نقل  يالشخاص)

يملدأ�سي.

 117 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع م الي عبد يلعزيز مكأب أقم))

3  - 14111)يلقناطرة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: ( جعادين) تي ب  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: ( كعب ش) مانة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يلساد تي ب جعادين)

 14111 يملناصرة) يلعربي  يرالد  دريأ 

يلقناطرة يملغرب.

عن ينه)ي)) ( يلسادة مانة كعب ش)

 14111 يملناصرة) يلعماماين  دريأ 

يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد تي ب))جعادين))عن ينه)ي))

 14111 يملناصرة) يلعربي  يرالد  دريأ 

يلقناطرة))يملغرب

عن ينه)ي)) ( يلسادة مانة كعب ش)

 14111 يملناصرة) يلعماماين  دريأ 

يلقناطرة))يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

تحت) (- بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالقناطرة)
أقم)-.

77I

SAVOIR EXPERT

 ISHRAK PROGRESS

CONCEPT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

 ISHRAK PROGRESS CONCEPT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 41 زنقة 

حسامة تجزئة بنزك أ يلطابق يلثاني 

شقة 3 آطلس فاس - 31111  فاس 

يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.57139

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ ((119 دجنبر) (11 في) يملؤأخ 
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حل شركة ذيت مسؤرلاة محدردة) (
 ISHRAK يل حاد) يلشريك  ذيت 
مبلغ) ( (PROGRESS CONCEPT
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
حسامة) زنقة  (41 يإلجأماعي) مقرها 
 3 تجزئة بنزك أ يلطابق يلثاني شقة)
)فاس يملغرب) (31111 (- آطلس فاس)

نتاجة  ):)حل مسبق.
زنقة) (41 ر حدد مقر يلأصفاة ب)
حسامة تجزئة بنزك أ يلطابق يلثاني)
31111))فاس) (- 3)آطلس فاس) شقة)

يملغرب.)
ر عين:

ر) محم د  ( ( محمد) ( يلساد)ة))
عن ينه)ي))أقم)146)بل ك)3)يلرفايف)
يملغرب) صفرر  (31111 صفرر)

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يناير) (17 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)79/020.

78I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 MEDITERRANNEE DATA
SERVICES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 MEDITERRANNEE DATA
SERVICES شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي 51 شاأع 
يب  هريرة طريق إيم زيأ - 31111 

فاس  يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.61(65

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ي لا ز) (15 في) يملؤأخ 
حل شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
 MEDITERRANNEE DATA
SERVICES))مبلغ أتسمالها)111.111 
يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
إيم زيأ) طريق  هريرة  يب   شاأع  (51
(: نتاجة  ) يملغرب  ( فاس) (31111  -

يفالس شركة.
ر حدد مقر يلأصفاة ب فاس)،)8) 
(- شاأع يبن يلخطاب طريق إيم زيأ)

31111)فاس))يملغرب.)
ر عين:

 يلساد)ة))أجاء))يل دغيري يالدأي�سي

يلحسني ر عن ينه)ي))فاس)،)8))شاأع)
 31111 يبن يلخطاب طريق إيم زيأ)

فاس))يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (1( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3967.

79I

FINCOSA MARRAKECH

 SYSTEME PLANTES
MEDICINALES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

FINCOSA MARRAKECH
شاأع عبد يلكريم يلخطابي يقامة 
أقاة عماأة 181 بل ك B يلطابق 

يالر  يلشقة 7 ، 41111، مريكش 
يملغرب

 SYSTEME PLANTES
MEDICINALES شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي سعادة 1 
أقم 314 محاماد - 41111 مريكش 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.11743

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) (1998 غشت) (15 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
طاأر) يحمد  )ة)) يلساد) تف يت 

333)حصة يجأماعاة من تصل)333 
حصة لفائدة))يلساد))ة))محمد طاأر)

بأاأيخ)15)غشت)1998.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1998)تحت أقم)534.

81I

kdmcompta

FATYFAT10
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

kdmcompta

شاأع يبن أشد عماأة يلعلج أقم 5/5 

، 61111، رجدة يملغرب

FATYFAT11 شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : ب ))) 

حي يكدي  طريق سادي يحيى رجدة 

- 61111 رجدة يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.35881

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ حل) ((1(1 ي نا ) (17 يملؤأخ في)

مسؤرلاة) ذيت  شركة  (FATYFAT11

محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)

))))حي يكدي ) مقرها يإلجأماعي ب)

 61111 (- طريق سادي يحيى رجدة)

رجدة يملغرب نتاجة لغااب يلنشاط.

ر عين:

يلزهريء))) فاطمة  يلساد)ة))

يكدي ) حي  عن ينه)ي)) ر  بالعرر�سي 
يحيى) سادي  (8 أقم) يلرحمة  زنقة 

)ة)) رجدة يملغرب كمصفي) ( (61111

للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

 ((( رفي ب) ((1(1 ي نا ) (17 بأاأيخ)

حي يكدي  طريق سادي يحيى رجدة)

- 61111)رجدة يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) ((5 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3146.

81I

ste(cofiguer(sarl

STE AGROGELEC

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تف يت حصص

ste(cofiguer(sarl

 av(guennad(tayeb 1 etage(n3

guercif ، 35100، guercif(maroc

STE AGROGELEC شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يمللك 

يملسمى فريد 5 شاأع عبد يمل من بن 

علي - 35111 جرساف يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1417

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) ((7 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يهريش) يمين  )ة)) يلساد) تف يت 

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511

511)حصة لفائدة))يلساد))ة))حسن)

يهريش بأاأيخ)7))ماي)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (3 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 

غشت)1)1))تحت أقم)1151/2021.

8(I
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ste(cofiguer(sarl

STE AGROGELEC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير نشاط يلشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE AGROGELEC شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي يمللك 

يملسمى فريد 5 شاأع عبد يمل من بن 
علي - 35111 جرساف يملغرب.

تغاير نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1417
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تغاير) تم  ((1(1 ماي) ((7 في) يملؤأخ 
نشاط يلشركة من)»صاانة يلكهر3اء«)

إلى)»يعما  يلشجير«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 
غشت)1)1))تحت أقم)1151/2021.
83I

ste(cofiguer(sarl

STE AGROGELEC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة

ste(cofiguer(sarl
 av(guennad(tayeb 1 etage(n3
guercif ، 35100، guercif(maroc
STE AGROGELEC شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
ر عن ين مقرها يالجأماعي يمللك 

يملسمى فريد 5 شاأع عبد يمل من بن 
علي - 35111 جرساف .

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1417
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تح يل) ((1(1 ماي) ((7 يملؤأخ في)
يلشكل يلقان ني للشركة من)»شركة)
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«)إلى)»شركة)
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 
غشت)1)1))تحت أقم)1151/2021.

84I

preficos

DOMAINE ELECTRO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

preficos
 mohamed(bouziane(résidence

 farhataine 2 appt 11 casablanca
 derb(feriha(rue 2 n 23، 20400،

casablanca(casablanca
DOMAINE ELECTRO شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) محج 
مرس يلسلطان يلطابق يالر   
يلشقة ثالثة ينفا 1491) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.341317

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((119 ماأس) ((8 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 DOMAINE يل حاد) يلشريك  ذيت 
 51.111 مبلغ أتسمالها) ( (ELECTRO
يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
يلطابق) يلسلطان  مرس  محج  ((6
 (1491 ينفا) ثالثة  يلشقة  ( يالر )
:)حل) يلديأ يلباضاء)يملغرب نتاجة  )

يلشركة.
6))محج) ر حدد مقر يلأصفاة ب)
مرس يلسلطان يلطابق يالر ))يلشقة)
يلباضاء) يلديأ  ((1491 ينفا) ثالثة 

يملغرب.)
ر عين:

ر) ح يت  ( فاطمة) يلساد)ة))
أيبعة) طريق  أياض  بل ك  عن ينه)ي))
 (1571 يملحمدي) يلحي  ( أقم187)
)ة)) كمصفي) يملغرب  يلديأيلباضاء)

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):))6))محج)

مرس يلسلطان يلطابق يالر ))يلشقة)

ثالثة ينفا يلديأ يلباضاء

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ماأس)1)1))تحت أقم)769145.

85I

sofoget

AGRO GALA MAROC

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تف يت حصص

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

AGRO GALA MAROC شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  بلقسيري 

دريأ ترالد أياحي ن يريت

 بلقسيري  يملغرب

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(7833

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تمت) ((1(1 ي نا ) ((5 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة)))مريم))يلااق ت)

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (1.111

)ة))) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111

خالد)))صباأ بأاأيخ)5))ي نا )1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 17 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بسادي قاسم)

غشت)1)1))تحت أقم)418.

86I

sofoget

AGRO GALA MAROC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AGRO GALA MAROC  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  بلقسيري 
دريأ ترالد أياحي ن يريت

 بلقسيري يملغرب
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(7833

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم تعاين) ((1(1 ي نا ) ((5 يملؤأخ في)
مسير جديد للشركة يلساد)ة))صباأ)

خالد))كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 17 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بسادي قاسم)

غشت)1)1))تحت أقم)418.
87I

sofoget

AGRO GALA MAROC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
AGRO GALA MAROC شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  بلقسيري 
دريأ ترالد أياحي ن يريت   ------  

بلقسيري يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(7833
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يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تمت) ((1(1 ي لا ز) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

صباأ) ( خالد) )ة)) يلساد) تف يت 

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (1.111

1.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))أضا))

يلسباعي بأاأيخ))1)ي لا ز)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بسادي قاسم)

غشت)1)1))تحت أقم)414.

88I

sofoget

AGRO GALA MAROC

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تعاين مسير جديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

AGRO GALA MAROC  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  بلقسيري 

دريأ ترالد أياحي ن يريت

بلقسيري يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(7833

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تم تعاين) )1)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلساد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

يلسباعي أضا كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بسادي قاسم)

غشت)1)1))تحت أقم)414.

89I

ACCOUNTAX MAROC

GARDI SERVICE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير تسماة يلشركة

ACCOUNTAX MAROC

 Rue  de(liberté  3ème(étage, ,11

 Appt(n°6 - Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GARDI SERVICE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يالجأماعي 6 إقامة 

يلط يهري 9 ، يملبنى أقم 6 ، شقة 
أقم 16 حي شماع  ، باب مريسة - 

11114 سال يملغرب.

تغاير تسماة يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

3(133

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تغاير) تم  ((1(1 ماي) (13 في) يملؤأخ 

 GARDI« من) يلشركة  تسماة 

.(»ANZEN I«(إلى(»SERVICE

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) (1( بأاأيخ) ( بسال) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)674.

91I

ML EXPERTS

AMERICAN AIRLINES INC
إعالن مأعدد يلقريأيت

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

AMERICAN AIRLINES INC

فرع شركة

رعن ين مقرها يالجأماعي: 49 شاأع 

ج ن ج أيس حي غ تياه يلطابق 

يلسادس شقة )1 - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.449741

بمقأ�سى محضر قريأيت يلشركاء)
1)1))تم يتخاذ) 19)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
للساد) يلف أية  يإلقالة  (.1 مايلي:)
يلسفر) ج يز  صاحب  م يز  أيتشاأد 
7)5457648)من مهامه كمدير) أقم)

للفرع.
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
بأثر) للفرع  يلأعاين كمدير رحاد  (.(
ف أي رلفترة غير محدردة.))•)يلسادة)
تبريل) ((7 ،)م يلاد) س ي تاان النهام)
حاملة) (، بريطاناة) م يطنة  (، (1956
(، (548395784 أقم) يلسفر  ج يز 
 The( Plantation،  19 في) ريملقامة 
 Worthing،( West( Sussex،( BN13

.2AA،(United(Kingdom
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)&:)يلذي ينص على مايلي:)

&
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))67)79.
91I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BLUE LAKE MAROC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
BLUE LAKE MAROC  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي م الي 

أشاد، زنقة ينفافن، أقم 477، 
يلطابق يلثاني - 73111 يلديخلة 

يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
19319

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 BLUE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. LAKE MAROC

معالجة،) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يسأيريد ر تصدير يبسماك ر جما )

تن يع يملنأجات يلبحرية)

يلـأجــاأيـة) يلـعـمـلـاـات  ركــذلـك كــل 

يملـنـقــ الت يلـعـقـاأيـة ر) ر يلـصـنـاعـاـة،)

مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  يلـأـي  يملـالـاـة 

تر غاـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة يملـذكــــ أة)

تعـــــاله.

عن ين يملقر يالجأماعي):)حي م الي)
(،477 أقم) ينفافن،) زنقة  أشاد،)

يلديخلة) (73111 (- يلثاني) يلطابق 

يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 LAGO GALLARDO يلساد)

حصة) (JOSE( MANUEL( :( ( 1.000

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 LAGO GALLARDO يلساد)

(- (- ( (- عن ينه)ي)) (JOSE MANUEL

يسباناا).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

 LAGO GALLARDO يلساد)

(- (- ( (- عن ينه)ي)) (JOSE MANUEL

يسباناا)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 11 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)1511.

9(I
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يدك  ك نسال

MODPLUS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يدك  ك نسال
6) حي يلريحان يلطابق 1 يلشقة ) 
حي يلريحة. ، 1551)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
MODPLUS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 197 

شاأع يملقارمة يلطابق 6 - 51)1) 
يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5153(5

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((6
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MODPLUS
غرض يلشركة بإيجاز):)يلأجاأة.

 197 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 (1(51  -  6 يلطابق) يملقارمة  شاأع 

يلديأيلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يملهدي) ييت  خديجة  يلسادة 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يملهدي) ييت  خديجة  يلسادة 
يلطابق) تزجئة كانمير  (18 عن ينه)ي))
يلديأيلباضاء) ((1511  18 شقة) (3

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يملهدي) ييت  خديجة  يلسادة 

يلطابق) تزجئة كانمير  (18 عن ينه)ي))

يلديأيلباضاء) ((1511  18 شقة) (3

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

93I

يدك  ك نسال

 FERNANE & TAHIRI

ASSOCIATES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يدك  ك نسال

6) حي يلريحان يلطابق 1 يلشقة ) 

حي يلريحة. ، 1551)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 FERNANE & TAHIRI

ASSOCIATES شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 197 

شاأع يملقارمة يلطابق 6 - 1511) 

يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515493

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((5

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 FERNANE( &( TAHIRI (:

.ASSOCIATES

غرض يلشركة بإيجاز):)يلأجاأة.
 197 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 (1511  -  6 يلطابق) يملقارمة  شاأع 

يلديأيلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: فرنان) ياسين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فرنان  ياسين  يلساد 
 (5311 حي عكاشة عين يلسب ) (85

يلديأيلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فرنان  ياسين  يلساد 
 (5311 حي عكاشة عين يلسب ) (85

يلديأيلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
94I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SERGHINA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

أقم 8 يلطابق 5 يلشقة 9 يقامة 
يلحرية شاأع فلسطين ، 31111، 

فاس يملغرب
SERGHINA TRAVAUX شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 31 
يقامة يملفأاح زنقة بلغاأيا يلزه أ ) 

فاس - 31111 فاس يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.51413

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)16)ي لا ز)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

يقامة يملفأاح زنقة بلغاأيا) (31 »أقم)

فاس) (31111 (- فاس) (( يلزه أ)

يملغرب«)إلى)»يقامة يلشررق)1)يلطابق)

يالأ�سي زنقة مرم شة فاس)-)31111 

فاس))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)14)4.

95I

Synergie(Experts

WEB CONSEIL EXPERTISE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Synergie(Experts

49, زنقة ج ن ج أس, حي غ تياه ، 

1161)، يلديأ يلباضاء يملغرب

 WEB CONSEIL EXPERTISE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 49، 

زنقة ج ن ج أيس، حي غ تياه، 

يلطابق 6، يلشقة )1 - 1161) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516515

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 WEB (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.CONSEIL EXPERTISE

تهدف) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلشركة في يملغرب ر يلخاأج إلى:
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يلشبكة) يتصاالت  ر  يملعاينة  (-
يلعنكب تاة

-)يلأط ير)،)ريالتصا )،)رمريجعة)
تدقاق يلحسابات)،)ركأابة يملحأ ى/
يإلعالم) رسائط  رإديأة  (، يملقاالت)
يالجأماعاة)،)ريلرس مات،)ريلخدمات)

يالستشاأية)،)رتنظام يبحديث.).
عن ين يملقر يالجأماعي):)49،)زنقة)
يلطابق) حي غ تياه،) ج ن ج أيس،)
6،)يلشقة))1 - 1161))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ترغالاان) سامنا سكي  يلساد 
ج يل):))111)حصة بقامة)111)دأهم)

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ترغالاان) سامنا سكي  يلساد 
ج يل عن ينه)ي))ال هاغ ناير))47451 

سان ييلير در لا زنا  فرنسا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
ترغالاان) سامنا سكي  يلساد 
ج يل عن ينه)ي))ال هاغ ناير))47451 

سان ييلير در لا زنا  فرنسا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
96I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

SERGHINA TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

أقم 8 يلطابق 5 يلشقة 9 يقامة 
يلحرية شاأع فلسطين ، 31111، 

فاس يملغرب
SERGHINA TRAVAUX شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 
يلشررق 1يلطابق يالأ�سي زنقة 
مرم شة فاس - 31111 فاس 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.51413

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 ي لا ز) (16 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
»511.111)دأهم«)تي من)»511.111 
عن) دأهم«) (1.111.111« إلى) دأهم«)
تر) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)14)4.

97I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

DOMAINE ORLANDO
إعالن مأعدد يلقريأيت

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
DOMAINE ORLANDO »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: مركز 
أياض، 61 محج لال يلااق ت ر 

مصطفى يملعاني أقم 69 يلطابق ) - 
71111 يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.39(317
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)11)ي نا )1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 1111 عطاأ) هشام  يلساد  تف يت 
حصة يلتي يملكها في يلشركة لفائدة)

يلسادة ياسمانة ملطيري لعريف).

على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
يسأقالة يلساد هشام عطاأ)) مايلي:)
تعاين) ر  للشركة  كمسير  مهامه  من 
لعريف) ملطيري  ياسمانة  يلسادة 

مسيرة رحادة جديدة للشركة
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلنظام يالسا�سي للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6-7 أقم) بند 
ملطيري) ياسمانة  يلسادة  مايلي:)
دأهم) (111 حصة ب) (1111 لعريف)

للحصة يل يحدة)
على) ينص  يلذي  (:15 أقم) بند 
مايلي:)تعاين يلسادة ياسمانة ملطيري)
لعريف مسيرة رحادة جديدة للشركة))

لفترة غير محدردة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793754.
98I

STE CECONA SARL

AMAZIGH EXPRESS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

STE CECONA SARL
 AV(DES(FAR 74 2ETAG(AV(DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
AMAZIGH EXPRESS شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 
يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي مقرها 
شاأع م �سى يبن نصير أقم 19 

يلعرري يلناظ أ مقرها شاأع م �سى 
يبن نصير أقم 19 يلعرري يلناظ أ 

111)6 يلناظ أ يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.18(43

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 17)شتنبر) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
مبلغ) ( (AMAZIGH EXPRESS
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)

مقرها يإلجأماعي مقرها شاأع م �سى)

يلناظ أ) يلعرري  (19 أقم) نصير  يبن 

أقم) نصير  يبن  م �سى  شاأع  مقرها 

19)يلعرري يلناظ أ)111)6)يلناظ أ)

يملسبق) يلحل  (: نتاجة  ) يملغرب 

للشركة

ب لخريف) يلسادين  تعاين 

محمادي ر يلباز محمد للشركة

يخأأام يلأصفاة.

مقرها) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

 19 أقم) نصير  يبن  م �سى  شاأع 

يلعرري يلناظ أ مقرها شاأع م �سى)

يلناظ أ) يلعرري  (19 أقم) نصير  يبن 

111)6)يلناظ أ يملغرب.)

ر عين:

ب لخريف) ( محمادي) يلساد)ة))

يلناظ أ) (6(111 يملاناا) عن ينه)ي)) ر 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

يلساد)ة))محمد))يلباز ر عن ينه)ي))

يلناظ أ) (6(111 شرقاة) ترقاع  حي 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

جم ) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 

يلعام يالسأثنائي

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)1))ي لا ز)

1)1))تحت أقم)3961-3959.

99I

CERMERIE TIFAWWINE

CREMERIE TIFAWINE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CERMERIE TIFAWWINE

أقم 14 بل ك 1 حي حسني يكادير ، 

81111، يكادير يملغرب

CREMERIE TIFAWINE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 4 

بل ك 1 حي حسني يكادير - 81111 

يكادير يملغرب
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تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48149

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 يناير) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CREMERIE TIFAWINE

 LA (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

. RESTAURATION
 4 أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 81111 (- حي حسني يكادير) (1 بل ك)

يكادير يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 911 ( (: يزعن ن) عبدهللا  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 111 ( (: يفقير) ييت  خالد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبدهللا يزعن ن عن ينه)ي))

حي ف نتي يكادير) (43 قطاع س أقم)

81111)يكادير يملغرب.

يلساد خالد ييت يفقير عن ينه)ي))
حي نايت يلقلاعة))81111)ييت مل  )

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد عبدهللا يزعن ن عن ينه)ي))

حي ف نتي يكادير) (43 قطاع س أقم)

81111)يكادير يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي لا ز) (16 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)111141.

111I

BRI(consulting(Group

 ABOU OUSSAMA
HOLDING

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

BRI(consulting(Group
 BP 3048 AL(BARID(BANK

 LAAYOUNE(AL(AMAL 74500
 LAAYOUNE(SAHARA ، 70000،

Laâyoune(Maroc
 ABOU OUSSAMA HOLDING

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم  
1553D مدينة يل فاق يلعا ن  - 

71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38115

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 ABOU(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.OUSSAMA HOLDING
يالسأيريد) (: غرض يلشركة بإيجاز)
نقل) (- يلعامة) يلأجاأة  (- ريلأصدير)

يلبضائ .
أقم)) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- ( يلعا ن) يل فاق  مدينة  (1553D

71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلقش) سعاد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلقش  سعاد  يلساد 

م أيأاناا)71111)يلعا ن يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلقش  سعاد  يلساد 

م أيأاناا)71111)يلعا ن يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

1))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2936/2021.

111I

ELWALID WORLD SERVICES

ELWALID WORLD SERVICES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ELWALID WORLD SERVICES

يل لاد ررألد للخدمات شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يالجأماعي 1) ، 

مكان تب  بكر يلصديق ، شقة أقم 

8 تكدي  - يلر3اط - 11191 يلر3اط 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

154579

 1( في) مؤأخ  حر  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي لا ز)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

 ELWALID يلشركة) تسماة 

WORLD SERVICES

شركة) للخدمات  ررألد  يل لاد 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد

تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مأن عة تر إنشاءيت.

عن ين يملقر يالجأماعي):)1))،)مكان)

تب  بكر يلصديق)،)شقة أقم)8)تكدي )

-)يلر3اط)-)11191)يلر3اط يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 (: يلأ مي) يحمد  يلساد 

دأهم) (111.111 بقامة) حصة 

للحصة.

 1111 (: يلأ مي) يحمد  يلساد 

بقامة)111.111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلأ مي  يحمد  يلساد 

 1( يرأينج) (15 يلشقة) إ  أ  يلعماأة 

تامسنا) (1((11 تامسنا) درأ  ماأينا 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلأ مي  يحمد  يلساد 

 1( يرأينج) (15 يلشقة) إ  أ  يلعماأة 

تامسنا) (1((11 تامسنا) درأ  ماأينا 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (14 بأاأيخ) بالر3اط  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8771. 

11(I

KB(Compta

 METCAT SARL d›associe
unique

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

KB(Compta

38 زنقة يلأاهاتي شاأع يلحسن 

يلثاني ، 11161، يلر3اط يملغرب

  METCAT(SARL(d›associe(unique

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  أقم 38، 
زنقة تاهاتي، شاأع حسن يلأاني 

يلر3اط  - 11161 يلر3اط يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1548(9

 (6 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي لا ز)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. METCAT(SARL(d’associe(unique

شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلشبكات) تشغا   ( في) مأخصصة 

يله يئاة ر يلسكك يلحديدية ركذلك)

يلدأيسات،)يالستشاأيت))يملأعلقة بها.

أقم) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

38،)زنقة تاهاتي،)شاأع حسن يلأاني)

يلر3اط))-)11161)يلر3اط يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: هشام حجاري) ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

هشام حجاري عن ينه)ي))) ( يلساد)

تجزئة معم أة عماأة))16)يلشقة)18 

يحصين سال)11111)سال يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

هشام حجاري عن ينه)ي))) ( يلساد)

تجزئة معم أة عماأة))16)يلشقة)18 

يحصين سال)11111)سال يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)1)91.

113I

STE BIKAF INDUSTRI

M.A.G TEXTILES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

M.A.G TEXTILES شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يالجأماعي رالد 
ب ناجي مدغرة يلريشادية - 111)5 

يلريشادية يملغرب.
تغاير نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.15131

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تغاير) ((1(1 شتنبر) (19 يملؤأخ في)
قط ) »مصن   من) يلشركة  نشاط 
يلنساج/ صناعة  بمادين  خاصة 
خاصة) قط   »مصن   إلى) يلأجاأة«)
يلنساج/يلأجاأة/ صناعة  بمادين 

يبشغا  يملخألفة تر يلبناء«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)419.
114I

EURODEFI

TOP TEN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

EURODEFI
 BD ABDELMOUMEN APPT 119
 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC
TOP TEN شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي : يلرقم 

5)6 شاأع محمد يلخامس  - 1111) 
يلديأ يلباضاء يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.91159
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 19)غشت) يملؤأخ في)

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (TOP TEN

يملحدردة مبلغ أتسمالها)100.000,00 

دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم)

5)6)شاأع محمد يلخامس))-)1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب نتاجة لخساأة)
ز3 ن مهم.

ر عين:

ل لادي) ( محمد ي نس) يلساد)ة))

سعد ر عن ينه)ي))عين يلذئاب)1111) 

)ة)) كمصفي) يملغرب  يلباضاء) يلديأ 

للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

يلرقم) رفي  ((1(1 غشت) (19 بأاأيخ)

5)6)شاأع محمد يلخامس)-)1111) 

يلديأ يلباضاء))يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)9)7935.

115I

م ثق

سوق الصفاء
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

م ثق

بني مال  شاأع محمد يلخامس 

عماأة أقم 8)4 يلطابق يالر  ، 

3111)، بني مال  يملغرب

س ق يلصفاء شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي ديأك م 

بل ك 4 أقم 15 مكرأ  - 3111) بني 

مال  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.8(1

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 تبريل) ((6 يملؤأخ في)
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة س ق)

 111.111 أتسمالها) مبلغ  ( يلصفاء)

يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
(- ( مكرأ) (15 أقم) (4 حي ديأك م بل ك)

(: بني مال  يملغرب نتاجة  ) ((3111

قريأ حل يلشركة.

ر حدد مقر يلأصفاة ب بني مال )

(- ( مكرأ) (15 أقم) (4 حي ديأك م بل ك)

3111))بني مال  يملغرب.)

ر عين:

ر) لبديري  ( يلحنافي) يلساد)ة))

  18 أقم) نعامة  تجزئة  عن ينه)ي))

3111))بني مال  يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

8))ماي) )بأاأيخ) يالبأديئاة ببني مال )

1)1))تحت أقم))61.

116I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE ASSAD CHAARA

PATRICK JOLY GILLES LEVY
إعالن مأعدد يلقريأيت

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاأع م أيأاناا صندرق يلبريد 

619) ، 41111، مريكش يملغرب

 SOCIETE ASSAD CHAARA

 PATRICK JOLY GILLES LEVY

»شركة  يلأضامن«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 6 ساحة 

طلحة شاأع يبن سينا يكدي  - 

11111 يلر3اط يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.111111

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)16)ماي)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

 6 تغاير يملقر يالجأماعي للشركة من)

طلحة شاأع يبن سينا يكدي  يلر3اط.)

أقم) فاال  يملنزه  يلجديد  يلعن ين  يلى 

يلسفلي) يلطابق  (3 أقم) مكأب  ((39

باب جديد-مريكش.
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قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 SOCIETE (« تغاير يسم يلشركة من)
 ASSAD CHAARA PATRICK JOLY
 CIM إلى») (» ((GILLES LEVY (SCI
 EXTENSION MARRAKECH

»((SCI
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
لاصبح:) يلشركة  غرض  تغاير  تقرأ 
يملفررشة) يملمألكات  جما   تأجير 

)مرتبة رمجهزة))
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
من) يلشعرة  تسد  يلساد  يسأقالة 

منصب يلرئيس يملسير
قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)
من) يلشعرة  فهد  يلساد  يسأقالة 

منصب نائب يلرئيس
قريأ أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
من) عايدة  نعامة  يلسادة  يسأقالة 

منصب تمين يلصندرق
قريأ أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
أئيس) يلشعرة  فهد  يلساد  تعاين 

مسير
قريأ أقم)8:)يلذي ينص على مايلي:)
نائبة) عاادة  نعامة  يلسادة  تعاين 

يلرئيس
قريأ أقم)9:)يلذي ينص على مايلي:)
تمين) يلشعرة  ج يد  يلساد  تعاين 

يلصندرق
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
(,4, (2,3 يملادة) تعديل  على  يمل يفقة 
6))من يلقان ن يالسا�سي) ر) ((5 (, ((3

للشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)111111.
117I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 SOCIETE ASSAD CHAARA
PATRICK JOLY GILLES LEVY

شركة يلأضامن
أف  أتسما  يلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شاأع م أيأاناا صندرق يلبريد 

619) ، 41111، مريكش يملغرب
 SOCIETE ASSAD CHAARA
 PATRICK JOLY GILLES LEVY

شركة يلأضامن
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6 ساحة  

طلحة شاأع يبن سينا يكدي    - 
11111 يلر3اط يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.11111

 بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي
تم) ((1(1 ي نا ) (31 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   أف  
دأهم«) ((1.111.111« قدأه)
إلى) دأهم«) (8.111.111« من) تي 
طريق) عن  دأهم«) ((8.111.111«
يلشركة) دي ن  م   مقاصة  إجريء) ( (:

يملحددة يملقديأ ر يملسأحقة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) (31 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)11111.
118I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

 CLINIQUE EUROPÉENNE
DE CASABLANCA

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca(maroc

 CLINIQUE EUROPÉENNE
DE CASABLANCA شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي   3،فضل 
هللا ، طريق يلجديدة ، يلديأ يلباضاء 

- 11)1) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516579

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 CLINIQUE EUROPÉENNE DE

.CASABLANCA

تشغال) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

ر3صفة) ريملسأ صفات  يلعااديت 

عامة تي نشاط خدمة طباة.

لإلستشاأيت) يبطباء) تديء) (-

ريلأحلاالت) ريإلسأكشافات  يلطباة 

ريلفح صات)-)يإلشعاعاة ريلعملاات)

يلجريحاة م  تر بدرن يالستشفاء.

يلخام) يمل يد  جما   ر3ا   شريء)

ريملعديت) يالستهالكاة  ريمل يد 

في) يملسأخدمة  ريبدريت  ريبجهزة 

يلعااديت ريملباني يبخرى لالسأخديم)

يلطبي.

يلعملاات) جما   (، رعم ًما)

يملأعلقة بشكل مباشر تر غير مباشر)،)

كلًاا تر جزئًاا)،)بأحد يبشااء)يملحددة)

تعزز) تن  يملحأمل  من  يلتي  تر  تعاله 

تط ير يلشركة..

عن ين يملقر يالجأماعي):)))3،فضل)

هللا)،)طريق يلجديدة)،)يلديأ يلباضاء)

- 11)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يملالاة) يلسنة  تبدت  (، (99 (: يلشركة)

في) يلشركة  تسجال  ي م  في  يبرلى 

 31 في) رتنأهي  يلأجاأي  يلسجل 

ديسمبر يلأالي.)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلجيريأي) تمين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلجيريأي  تمين  يلساد 

يلديأ) يلجديدة,) طريق  3,فضل هللا,)

يلباضاء) يلديأ  ((1(11 يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلجيريأي  تمين  يلساد 

يلديأ) يلجديدة,) طريق  3,فضل هللا,)

يلباضاء) يلديأ  ((1(11 يلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)))7934.

119I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 TOLTEC SECURE

MOROCCO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاأع م أيأاناا صندرق يلبريد 

619) ، 41111، مريكش يملغرب

 TOLTEC SECURE MOROCCO

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 

يلسفلي يلحي يلصناعي تجزئة 377 

سادي غانم  - 41111 مريكش 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.83841

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 غشت) (13 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

»11.111))دأهم«)تي من)»111.111 

عن) دأهم«) (311.111« إلى) دأهم«)

إدماج يحأااطي تر تأ3اح تر) ( (: طريق)

عالريت إصديأ في أتس يملا .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7876)1.

111I
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مركز يلجبايات ر يملحاسبة

TRANS-S LAKEMA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

مركز يلجبايات ر يملحاسبة
أقم 31 يلطابق يلريب  عماأة يمناأ ، 

86351، ينزكان يملغرب
TRANS-S LAKEMA شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلنهضة 
بل ك ب يلدأيأكة يكادير  - 81146 

يكادير يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48949
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANS-S LAKEMA
غرض يلشركة بإيجاز):))

يلنقل يل طني ريلدرلي للبضائ ) (-
ناابة عن يلغير.

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- ( يلنهضة بل ك ب يلدأيأكة يكادير)

81146)يكادير يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ( جما ) حافظي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد رأحام محمد):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( يلساد حافظي جما )
 17 زنقة) (7 بل ك) يلقا�سي  ييت  حي 
أقم)19)تاك ين يكادير))8165))يكادير)

يملغرب.

عن ينه)ي)) محمد  رأحام  يلساد 
حي بئر ينزأين بل ك)11)زنقة)13)أقم)
يكادير) (8165( يكادير) تاك ين  (1(

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) جما   حافظي  يلساد 
 17 زنقة) (7 بل ك) يلقا�سي  ييت  حي 
أقم)19)تاك ين يكادير))8165))يكادير)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116586.
111I

CABINET LAAFOU CONSEIL

DABADOC
إعالن مأعدد يلقريأيت

DABADOC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 
برتسما  133.411.11 دأهم

رعن ين مقرها يالجأماعي 51)، 
شاأع ب أدر رزيرية شاأع م الي 
ي سف -- يلديأ يلباضاء يملغرب.
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(99319
I.)بمقأ�سى:

يلجم  يلعام يالسأثنائي يملؤأخ) (-
في)13)غشت)1)1)

يلجم  يلعام يالسأثنائي يملؤأخ) (-
في)13)شتنبر)1)1)

 13 في) يملؤأخ  يالديأة  مجلس  (-
شتنبر)1)1)

تقرأما يلي:
 (6.681 زيادة أتس يملا  بمبلغ) (-
دأهم إلى) (133.411 دأهم ليرتف  من)
يلخصم) دأهم عن طريق  (161.181
من حساب)»عالرة إصديأ يالندماج،)
عالرة يملساهمة«)رذلك بزيادة يلقامة)
يالسماة لكل حصة ريلتي تمت زيادتها)
 1(1 إلى) دأهم لكل حصة.) (111 من)

دأهم؛
-)زيادة أتس يملا  بمبلغ)153،960 
دأهم) (160،080 من) ليرتف   دأهم 
 1،283 دأهم بإصديأ) (314،040 إلى)

 1(1 يسماة) بقامة  جديدة  حصة 
إصديأ) بعالرة  حصة  لكل  دأهم 
يل يحدة) حصة  دأهم  (16،847
إجمالي) بمبلغ  إصديأ  عالرة  تي 
دف )

ُ
ت دأهم،) (21،614،701 قدأه)

م ) بالتزيمن  قامتها  من  (100٪ حتى)
يالكأأاب نقًدي عن طريق يلدف  نقًدي؛
إلى شركة) يلشركة  قريأ تح يل  (-
ريعأماد) إديأة  مجلس  م   مساهمة 
في) للشركة  يبسا�سي  يلنظام  نص 

شكله يلجديد مادة تل  يبخرى؛
يلسادة) رالية  بانتهاء) يالعتريف  (-
بعد) يدأي�سي قاط ني كمسيرة  زينب 

تح   يلشركة إلى شركة يملساهمة؛
تعضاء) منصب  في  يلأعاين  (-
ثالث) ملدة  يلشركة  إديأة  مجلس 
عقد) م   تنأهي  مالاة  سن يت  ((3(
على) سا يفق  يلذي  يلعام  يالجأماع 
حسابات يلسنة يملالاة يملنتهاة في)31 

ديسمبر)3)1)؛
 Jérôme( Henique يلساد) (•
 (7 م يلاد) من  يلجنساة،) فرن�سي 
يلسفر) ج يز  ريحمل  (1969 ن فمبر)
يلديأ) في  FV11473ريقام   (1 ( أقم)

يلباضاء،)4)زنقة حسن حي يلهنا.
(، (Atlas( Countries( Support ( (•
يلقان ن) بم جب  يملساهمة  شركة 
قدأه) ما   برتس  (، يلبلجاكي)
مقرها) يرأر  (3،039،180،000
 Avenue( du( Bourget يالجأماعي في)
Evere)1140)،)3)،)بلجاكا)،)يملسجلة)
لألشخاص) برركسل  سجل  في 
يلشركة) أقم  تحت  يالعأباأيين 
يلسادة)) عانت  يلتي  (1568968148

Anne Viard)كممثلة ديئمة.
يلساد إدأيس دأي�سي قاط ني،) (•
تكأ 3ر) (( م يلاد) يلجنساة،) مغربي 
يملل ك،) طريق  (77 في) مقام  (،1988
بريطاناا) (،SW34NX لندن) (،4 شقة)
أقم) يلسفر  ج يز  ريحمل  يلعظمى،)

.54(163894
بناحي،) يلعزيز  عبد  يلساد  (•
يناير) (7 مغربي يلجنساة،)من م يلاد)
1984،)يلحامل للبطاقة يل طناة أقم)
BJ317455،)ريقام في يلديأ يلباضاء،)
يلثالث،) يلطابق  م نأين،) شاأع  (45

شقة))1،)طريق م نأين فا  فل أي.
 Boa( Roger( Eugene يلساد) (•
ديف يأ،) ك د  من  (، (Johnson( Boa
(،1961 ديسمبر) (31 م يلاد) من 
 AR85315 رحامل ج يز يلسفر أقم)
 378 ب) ص  (11 في) 18يلقاطن 

تبادجان)11))ك د ديف يأ).
تعاين في منصب أئيس مجلس) (-
كإديأي،) راليأه  مدة  ط ي   يإلديأة 
فرن�سي) (،Jérôme( Henique يلساد)
يلسفر) ج يز  رحامل  يلجنساة،)
يلديأ) في  ريملقام  ((1FV11473 أقم)

يلباضاء،)4)زنقة حسن حي يلهنا؛
يدأي�سي) زينب  يلسادة  تعاين  (-
للشركة،) عامة  مديرة  قاط ني 
أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحاملة 
يلباضاء،) بالديأ  رمقامة  (A376163
 Residence(les(jardins(de(l’Océan

-numéro(5)ديأ ب عزة.
تم يإليديع يلقان ني باملحكمة) (.II
 (( بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793576 
يملسأخلص ريلباانات

11(I

COMPTASTEL

TRANSMED INTER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

COMPTASTEL
 Av(Prince(Heritier(ET.1 AP.1 194

، 90020، TANGER(MAROC
TRANSMED INTER شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 89 شاأع 
فاس يلطابق يالأ�سي طنجة 91111 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

119169
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (19
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANSMED INTER
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  يل طني ريلدرلي.
89)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
 91111 فاس يلطابق يالأ�سي طنجة)

طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

500.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 (.511 ( (: يدأيس) يلساد لخلافي 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد محمد بح ):))511.))حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 (511 (: يدأيس) لخلافي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
يلساد محمد بح ):)511.))بقامة)

111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يدأيس عن ينه)ي)) يلساد لخلافي 
حي يملجد زنقة)7)يلقطعة)46 91111 

طنجة يملغرب.
عن ينه)ي)) بح   محمد  يلساد 
 11 أقم) (148 زنقة) بط طة  يبن  حي 

91111)طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بح   محمد  يلساد 
 11 أقم) (148 زنقة) بط طة  يبن  حي 

91111)طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
غشت) (15 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45187).
113I

Société(somicoc

الوفاق للسكن
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

Société(somicoc
 Rue(Abbas(mssadi(appt 2  VN

Fes، 30000، Fes(Maroc
يل فاق للسكن شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 

6 قطعة د تجزئة يل فاء 4 طريق 
صفرر فاس - 31111 فاس يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(5931
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))يشرف بندهاج))
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (555
)ة))) يلساد) ( لفائدة) حصة  (5.111
غشت) (31 بأاأيخ) يسالم  ( بندهاج)

.(1(1
تف يت يلساد))ة))يشرف بندهاج))
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (555
)ة))) يلساد) ( لفائدة) حصة  (5.111
بندهاج))محمد عالء)بأاأيخ)31)غشت)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4240/21.
114I

CABINET LAAFOU CONSEIL

VALORIS PROPERTY
شركة يملساهمة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

VALORIS PROPERTY
شركة يملساهمة أتسمالها 

300.000,00 دأهم 
رعن ين مقرها يالجأماعي 355، 
طريق يلجديدة -- يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(7(8(9
يلعام) يلجم   بمقأ�سى  (.I
يالسأثنائي يملؤأخ في)14)ي نا )1)1)

-)تم تح يل يملقر يالجأماعي يلحالي)
يلجديدة) طريق  (،355« للشركة من)
-)-)يلديأ يلباضاء)يملغرب«)إلى)»)زيرية)
شاأع يلجديدة رزنقة يب  ظبي)-)-)يلديأ)

يلباضاء)يملغرب«.

يلنظام) من  (4 يملادة) تعديل  (-
يالسا�سي) يلنظام  رم يءمة  يالسا�سي 
يملكمل) (19-(1 يلقان ن) يحكام  م  
ريملعد  للقان ن)95-17)بشأن شركة)

يملساهمة،
تم يإليديع يلقان ني باملحكمة) (.II
 (3 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم.4)7938  
115I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

ERRAGDALI SERVICE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS
MOGADOR SARL AU
 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE
 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،
44000، ESSAOUIRA(MAROC

ERRAGDALI SERVICE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي محل 
بالطابق يلسفلي مركز بئرك يت 
جماعة زيرية يبن يحمادة يقلام 

يلص يرة - 44111 يلص يرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5865

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ERRAGDALI SERVICE
:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)
ر) يملخألقة  ريالشغا   يلبناء) يشغا  

تجاأة في مخألف يلسل ..

محل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بئرك يت) مركز  يلسفلي  بالطابق 
يقلام) يحمادة  يبن  زيرية  جماعة 

يلص يرة)-)44111)يلص يرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد م �سى يلركديلي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد م �سى يلركديلي عن ينه)ي))
يبن) زيرية  جماعة  بئرك يت  مركز 

يحمادة))44111)يلص يرة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد م �سى يلركديلي عن ينه)ي))
يبن) زيرية  جماعة  بئرك يت  مركز 

يحمادة)44111)يلص يرة))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالص يرة))بأاأيخ)4))شتنبر)

1)1))تحت أقم)5)3.
116I

IBTI DOM

WEHR CAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

IBTI DOM
  N° 8 2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCE
 BOUBCHER BD MOHAMMED

V ، 63300، BERKANE يملغرب
WEHR CAR شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يالمان أقم 116 يحفير  - 63311 

يحفير يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

8161
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 WEHR(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.CAR

كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت).

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 63311 (- ( يحفير) (116 أقم) يالمان 

يحفير يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

51)حصة) ( (: يلسادة ميريمي لبنى)

بقامة)5.111)دأهم للحصة).

51)حصة) ( (: يلساد ميريمي محمد)

بقامة)5.111)دأهم للحصة).

لكل) (51 (: لبنى) ميريمي  يلسادة 

ريحد بقامة)5.111)دأهم.

لكل) (51 (: محمد) ميريمي  يلساد 

ريحد بقامة)5.111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) لبنى  ميريمي  يلسادة 

يحفير) (63311 أقم57  بركان  زنقة 

يملغرب.

عن ينه)ي)) محمد  ميريمي  يلساد 

63311يحفير) أقم57  بركان  زنقة 

يحفير يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) لبنى  ميريمي  يلسادة 

يحفير) (63311 أقم57  بركان  زنقة 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)564.

117I

UGGC

Contitech
إعالن مأعدد يلقريأيت

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Contitech »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: زينيت 

مالانا م ، مبنى 1 ، تجزئة يلأ فاق 

، يلطابق 4 ، سادي معررف يلديأ 

يلباضاء، يملغرب - - يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: -.

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)1))ماأس)116)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

سبال) باتر  كل ز  يلساد  يسأقالة 

يلساد) ـ) رتعاين:) كمسير  راليأه  من 

تغسطس) مزديد ب31) (، تيمن بنعلي)

مقام في) (، ت ن�سي يلجنساة) (، (1984

مدينة) (، (4 تنفا) سكن  (59 در3لكس)

(، يملغرب) (، يلجديدة) كالاف أناا 

 W349714 حامل ج يز يلسفر أقم)

يلساد) ـ) ر) سن يت؛) ((3( ملدة ثالث) (،

 (5 في) مزديد  (، باكانه س) تندأياس 

(، يلجنساة) تملاني  (، (197( ي لا ز)

 AM(Steinberg(1,(garsdetريقام في

ج يز) رحامل  (، تملاناا) (،Allemagne

ملدة ثالث) (C4V6J57W6 يلسفر أقم)

)3))سن يت.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)-:)يلذي ينص على مايلي:)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)116))تحت أقم)11618918.

118I

UGGC

 ORANGE MIDDLE

 EAST AND AFRICA

MANGEMENT

شركة يملساهمة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

UGGC

 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 ORANGE MIDDLE EAST AND

AFRICA MANGEMENT شركة 

يملساهمة

رعن ين مقرها يإلجأماعي )1 شاأع 

صبري ب جمعة يلديأ يلباضاء شقة 

6 )1 شاأع صبري ب جمعة يلديأ 

يلباضاء شقة 6 111)1 يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تح يل)) ( تم) ((1(1 ماي) (11 يملؤأخ في)

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

يلديأ) ب جمعة  صبري  شاأع  (1(«

صبري) شاأع  (1(  6 شقة) يلباضاء)

 6 شقة) يلباضاء) يلديأ  ب جمعة 

يملغرب«) يلباضاء) يلديأ  (1(111

يلديأ) يملالي  يلقطب  برج  (، (57« إلى)

يلباضاء))CFC)،)يلطابق)17)،)حي كازي)

يلديأ يلباضاء) (، يلحي يلحسني) (، تنفا)

،)يملغرب)57)،)برج يلقطب يملالي يلديأ)

يلباضاء))CFC)،)يلطابق)17)،)حي كازي)

يلديأ يلباضاء) (، يلحي يلحسني) (، تنفا)

يلباضاء)) يلديأ  ((1451 يملغرب) (،

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)8)7881.

119I

UGGC

 LEONI WIRING SYSTEMS
BERRECHID
شركة يملساهمة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL(KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 Leoni(Wiring(Systems(Berrechid
شركة يملساهمة

رعن ين مقرها يإلجأماعي سادي 
يملكي ، طريق سطات - -  برشاد 

يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)5))يناير)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
((- (- سطات) طريق  (، يملكي) »سادي 
برشاد يملغرب«)إلى)»يك 3اأك يملنطقة)
يلصناعاة برشاد)-)-))برشاد))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) ((6 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)944.
1(1I

somacompta(sarl

إلي بدر
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

somacompta(sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
إلي بدأ  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي  6) حي 

يلنهضة 3 ريدي تملال تازة - 51)35 
تازة يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5167
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) )1)غشت) يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يإلدأي�سي مصطفى كمسير رحاد
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تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم))51.

1(1I

Arithmetic(Compta 

)QATRANS( كاطرونس
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Arithmetic(Compta

117 شاأع م الي عبد يلعزيز )يقامة 

يلريان) يملكأب أقم 4 ، 14111، 

يلقناطرة يملغرب

كاطررنس )QATRANS) شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 117 شاأع 

م الي عبد يلعزيز مكأب أقم  3  - 

14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(357

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.(QATRANS((كاطررنس

نقل) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلنقل) (- يلبضائ ) نقل  (- يبشخاص)

يملدأ�سي.

 117 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع م الي عبد يلعزيز مكأب أقم))

3  - 14111)يلقناطرة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: قنف ح) سعاد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) قنف ح  سعاد  يلساد 
دريأ ترالد يلعربي يملناصرة يلقناطرة)

14111)يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) قنف ح  سعاد  يلساد 
دريأ ترالد يلعربي يملناصرة يلقناطرة)

14111)يلقناطرة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تحت) (- بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالقناطرة)

أقم)-.

1((I

STE AYAD CONSULTING SARL

MECARAPID OUJDA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
MECARAPID OUJDA شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي يملحل 
يلأجاأي ب 8 زنقة يلط يئف حي 
يلنصر سادي يدأيس يلقا�سي - 

61111 رجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38149

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((6
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MECARAPID OUJDA
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير
با  قط  غااأ يلسااأيت

يلأصدير ر يالسأيريد.
يملحل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
حي) يلط يئف  زنقة  (8 ب) يلأجاأي 
(- يلقا�سي) يدأيس  سادي  يلنصر 

61111)رجدة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: معأ قي) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) معأ قي  محمد  يلساد 

فرنسا)111)))بري ك فرنسا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) معأ قي  محمد  يلساد 

فرنسا)111)))بري ك فرنسا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)89)3.
1(3I

STE AYAD CONSULTING SARL

OGS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT
 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC
OGS شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلشقة 
أقم )3 عماأة 317 تجزئة يلجرف 

يالخضر  - 61111 رجدة يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.31489

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)16)شتنبر)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

تجزئة) (317 عماأة) (3( »يلشقة أقم)

رجدة) (61111 (- ( يالخضر) يلجرف 

عماأة) (91 »يلشقة أقم) إلى) يملغرب«)

ميري) يقامة  يلجزيئر  طريق  (18 أقم)

رجدة)) (61111 (- يلثالث) يلطابق 

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (17 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)76)3.

1(4I

STE AYAD CONSULTING SARL

 EL GHALBI M SERVICES

EXPRESS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تف يت حصص

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

 EL GHALBI M SERVICES

EXPRESS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 

54 زنقة ت 1 يلأنس طريق مغناة - 

61111 رجدة يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.37115

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
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يالاله)) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 

حصة يجأماعاة من) (511 منطيسة)

يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)

غشت) (31 محمد يلغالبي بأاأيخ) )ة))

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) (16 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)58)3.

1(5I

STE FIDU SERVICESS MOGADOR SARL AU

RED CAR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE FIDU SERVICESS

MOGADOR SARL AU

 N°452 1ER(ETAGE

 LOTISSEMENT LA LAGUNE

 4EM(TRANCHE(ESSAOUIRA ،

44000، ESSAOUIRA(MAROC

RED CAR  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي كريج برقم 

141 تجزئة تاف كت يمأديد يلص يرة 

- 44111 يلص يرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5855

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 RED (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. CAR

كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.

كريج) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يمأديد) تاف كت  تجزئة  (141 برقم)

يلص يرة)-)44111)يلص يرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
تسأ ك) تمين  محمد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
تسأ ك) تمين  محمد  يلساد 
تاف كت) تجزئة  ((17 أقم) عن ينه)ي))
يلص يرة) (44111 ( يالمأديد يلص يرة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
تسأ ك) تمين  محمد  يلساد 
تاف كت) تجزئة  ((17 أقم) عن ينه)ي))
يلص يرة) (44111 ( يالمأديد يلص يرة)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالص يرة))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)318.
1(6I

مكأب يلدأيسات ر يملحاسبة ك ماأ

IZAKKALI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مكأب يلدأيسات ر يملحاسبة ك ماأ
36 زنقة مريكش ، 5111)، خر3كة 

يملغرب
IZAKKALI  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 4) زنقة 
أ3اعة يلعدرية حي يلهدى خريبكة  - 

5111) خريبكة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
7(55

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. IZAKKALI

( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

 COMMERCE DE DETAIL-

 ALIMENTAIRE EN MAGASIN

 SPECIALISE

 TRANSFORMATION- (

 ET( DISTRUBITION( DU( CAFE,

.EPICES,(LEGUMINEUSES

زنقة) ((4 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

(- ( أ3اعة يلعدرية حي يلهدى خريبكة)

5111))خريبكة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عمرر يزكلي)):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

بقامة) (111 (: ( يلساد عمرر يزكلي)

111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يزكلي) عمرر  يلساد 

يلهدى) حي  يلعدرية  أ3اعة  زنقة  ((4

خريبكة))5111))خريبكة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( يزكلي) عمرر  يلساد 

يلهدى) حي  يلعدرية  أ3اعة  زنقة  ((4

خريبكة))5111))خريبكة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بخريبكة))بأاأيخ)17)شتنبر)

1)1))تحت أقم)439.

1(7I

ML EXPERTS

ABB POWER GRIDS SPAIN
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC

 ABB POWER GRIDS SPAIN

فرع تاب  للشركة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 116 شاأع 

عبد يلرحمن يلصحريري  - 71)1) 

يلديأ يلباضاء. يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.471787
بمقأ�سى محضر يملجلس يإلديأي)

يملؤأخ في)17)ي نا )1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»116)شاأع عبد يلرحمن يلصحريري))

يملغرب«) يلباضاء.) يلديأ  ((1(71  -

نقل يملقر يلرئي�سي للفرع إلى) (.1« إلى)

(، شاأع يلقدس) (، (1111 كازينيرش أ)

سادي) (، يلسادس) يلطابق  (، ش أ1)

يلباضاء.)) يلديأ  ((1(71 (- ( معررف)

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793419.

1(8I

كاندي

كاندا
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

كاندي

1))  زنقة ممريلنسرين حي 

 RUE ((1 يلريحة يلديأ يلباضاء

  ENNISRINE RDC BEAUSEJOUR

CASABLANCA، 20200 –، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

كاندي شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي 1))  
زنقة ممريلنسرين حي يلريحة يلديأ 
يلباضاء - 11)1) يلباضاء يململكة 

يملغر3اة
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
515557

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((7
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)كاندي.
تقديم) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلطعام) تقديم  رخدمات  يلطعام 

يبخرى
(، رمطعم) يلطعام  تقديم  (
رمطعم يملدأسة رتي نقطة) ر3 فاه،)
يل جبات) رت صال  (، لألطعمة) با  
رتنظام) (، يل جبات) رإعديد  (،
يالحأفاالت)،)ريسأيريد رتصدير يمل يد)

يلغذيئاة.
  ((1 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلديأ) يلريحة  حي  ممريلنسرين  زنقة 
يململكة) يلباضاء) ((1(11 (- يلباضاء)

يملغر3اة.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: عأاق) يدأيس  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي))) عأاق  يدأيس  يلساد 
أقم))  (1( زنقة) مااماأ  تجزئة 
يلباضاء) ((1151 يلباضاء) كالف أناا 

يململكة يملغر3اة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي))) عأاق  يدأيس  يلساد 

أقم))  (1( زنقة) مااماأ  تجزئة 

يلباضاء) ((1151 يلباضاء) كالف أناا 

يململكة يملغر3اة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

1(9I

ADILMAHJOUBI

CHAMS AL GHAD PRIVE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ADILMAHJOUBI

 AV(HASSAN(II 24 AV (4

 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC

CHAMS AL GHAD PRIVE شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي إ 59 تجزئة 

بسمة حي يملسيرة فاس - 31111 

فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

68779

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) ((8

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CHAMS AL GHAD PRIVE

يلأعلام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلخاص.

 59 إ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

(- فاس) يملسيرة  حي  بسمة  تجزئة 

31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 81.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 411 ( (: يلغزي ) بشرى  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 411 ( (: يلغزي ) سماة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلغزي   بشرى  يلسادة 

36)جنان بنيس سادي ب جادة فاس)

31111)فاس يملغرب.

عن ينه)ي)) يلغزي   سماة  يلسادة 

36)جنان بنيس سادي ب جادة فاس)

31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلغزي   سماة  يلسادة 

36)جنان بنيس سادي ب جادة فاس)

31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (17 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3343.

131I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 CABINET COMPTABLE ET
 SERVICES ERE NOUVELLE

**C.C.S.E.N
إعالن مأعدد يلقريأيت

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

 CABINET COMPTABLE ET

 SERVICES ERE NOUVELLE

C.C.S.E.N**  »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: ) شاأع 

يالمام علي يلشقة 7 فاس يملدينة 

يلجديدة  - 31111 فاس يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(3919

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

1)1))تم يتخاذ) 19)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلذي) (:1 أقم) قريأ  يلأالاة:) يلقريأيت 

ينص على مايلي:)

يملصادقة على تف يت حصص

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

قب   يسأقالة مسير

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين مسير رحاد للشركة

قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

يذيبة يلقان ن يالسا�سي للشركة)

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

طرف) من  حصص  لأف يت  تبعا 

لحسن) لساد  حاأي  نجاب  يلساد 

بنخال بأاأيخ)19)ي لا ز)1)1)))يصبح)

يلساد) (- كاالتي) م زعا  يملا   أيس 

لحسن بنخال)1111)حصة

بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

حاأي) نجاب  يلساد  يسأقالة  قب   

من مهامه كمسير للشركة

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تم تح يل 

من شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

يملحدردة) يملسؤريية  ذيت  يلى شركة 

بشريك رحاد

بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

عين رملدة غير محدردة يلساد لحسن)

بنخال جنسيأه مغر3اة يملزديد بأاأيخ)

1949)ببني سادن يلساكن بفاس حي)

يلحامل) (14 أقم) (41 بل ك) (( يلقدس)

  C 11818( أقم) يل طناة  للبطاقة 

كمسير رحاد للشركة

بند أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

يذيبة يلقان ن يالسا�سي للشركة)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)13)4.

131I
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 FIDUCIAIRE CONFIANCE(يئأماناة يلثقة يلعا ن

LAAYOUNE

PUERTOELCTRO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE يئأماناة يلثقة يلعا ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شاأع عال  بن عبد هللا يملر�سى 
يلعا ن ، 111)7، يملر�سى يلعا ن 

يملغرب
PUERTOELCTRO شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يملسيرة يلخضريء زنقة عثمان بن 
عفان  أقم 169 يلشطر يلثالث - 
)7111  يملر�سى يلعا ن. يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38119

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PUERTOELCTRO
تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريلكهر3اء) يلكهر3ائاة  يلتركابات 
جما ) رت زي   يملأن عة  ريبعما  
يلعامة) ريإلناأة  يلكهر3ائاة  يملعديت 

رمخزن يبجهزة.......
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بن) عثمان  زنقة  يلخضريء) يملسيرة 
(- يلثالث) يلشطر  (169 أقم) ( عفان)

)7111))يملر�سى يلعا ن.)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يملصطفى يلبديري):))1.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلبديري) يملصطفى  يلساد 
عن ينه)ي))زنقة يكادير))أقم)14)يملر�سى)
يلعا ن) يملر�سى  (7111( يلعا ن.)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلبديري) يملصطفى  يلساد 
عن ينه)ي))زنقة يكادير))أقم)14)يملر�سى)
يلعا ن) يملر�سى  (7111( يلعا ن.)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
)))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2947/2021.
13(I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(يئأماناة يلثقة يلعا ن

LAAYOUNE

KOLCHI CLEAN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE يئأماناة يلثقة يلعا ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شاأع عال  بن عبد هللا يملر�سى 
يلعا ن ، 111)7، يملر�سى يلعا ن 

يملغرب
KOLCHI CLEAN  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يملسيرة 
يلخضريء زنقة يلزر3ير  بن يلع يم  
أقم 68 - )7111 يملر�سى يلعا ن. 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

381(1
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
. KOLCHI CLEAN

تشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلسااأيت) غسال  محطات  رإديأة 
يلناأية) ريلدأيجات  ريلشاحنات 
ريملركبات).)شريء)ر3ا  م يد يلأنظاف)

ر يلغسال......
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بن) ( يلزر3ير) زنقة  يلخضريء) يملسيرة 
يملر�سى) (7111(  -  68 أقم) ( يلع يم)

يلعا ن.)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 333 ( (: يلغني بكاس) يلساد عبد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 333 ( (: يلساد عبد يلحق بكاس)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد محمد يرهم ):))334)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يرهم   محمد  يلساد 
يلزر3ير)) زنقة  يلخضريء) يملسيرة  حي 
يملر�سى) (7111(  68 أقم) ( بن يلع يم)

يلعا ن يملغرب.
يلساد عبد يلغني بكاس عن ينه)ي))
  114 أقم) يالمل  تجزئة  يل حدة  حي 

)7111)يملر�سى يلعا ن يملغرب.
يلساد عبد يلحق بكاس عن ينه)ي))
 7111(  15 أقم) أقم  رجدة  زنقة 

يملر�سى يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يرهم   محمد  يلساد 
يلزر3ير)) زنقة  يلخضريء) يملسيرة  حي 
يملر�سى) (7111(  68 أقم) ( بن يلع يم)

يلعا ن يملغرب
يلساد عبد يلغني بكاس عن ينه)ي))
  114 أقم) يالمل  تجزئة  يل حدة  حي 

)7111)يملر�سى يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
)))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2946/2021.
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SOFMEC

EURORIAD TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SOFMEC

 AV(YOUSSEF(IBN(TACHEFINE ،

35100، GUERCIF(MAROC

EURORIAD TRANS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

ديدي - شاأع عبد يمل من بن علي  

-شقة أقم 1 - 35111 جرساف 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(1(1/(161

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.EURORIAD TRANS

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  ديخل يل طن رخاأجه.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

علي)) بن  يمل من  عبد  شاأع  (- ديدي)

جرساف) (35111  -  1 أقم) -شقة 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 99.911 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة يلعمريري فاطمة يلزهريء)

دأهم) (111 بقامة) حصة  (333 ( (:

للحصة.

 333 ( (: حسن) مهديري  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 333 ( (: عثمان) يلعمريري  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة يلعمريري فاطمة يلزهريء)
 35111  31 تجزئة يكدي ) عن ينه)ي))

جرساف يملغرب.
عن ينه)ي)) مهديري حسن  يلساد 
جرساف) (35111  31 يكدي ) تجزئة 

يملغرب.
يلساد يلعمريري عثمان عن ينه)ي))
حي يلبطما)35111)جرساف يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة يلعمريري فاطمة يلزهريء)
 35111  31 تجزئة يكدي ) عن ينه)ي))

جرساف يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 
شتنبر)1)1))تحت أقم)1160/2021.

134I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

 F & H BUREAUTIQUE
S.A.R.L. A.U

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING
COMPANY

شاأع محمد يلخريز أقم 551 ، 
93111، تط ين يملغرب

 F & H(BUREAUTIQUE(S.A.R.L.
A.U شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  شاأع 
كاب   أقم 31 تط ين - 93111 

تط ين يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
31(79

 1( عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 F(&(H(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.BUREAUTIQUE S.A.R.L. A.U

شريءر) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملكاتب) رتثاث  معديت  تلاات،) با  

ر3صفة عامة جما  تجهزة يملكاتب؛

رمسألزمات) تجهزة  با   شريءر  (-

يلحاس ب؛

-)شريء،)با )،تجاأة رت زي  جما )

تن يع يملسألزمات ريلكأب يملدأساة؛

رإعديد) إصالح  صاانة،) تركاب،)

جما  تن يع تلاات رمعديت يملكاتب)

ركذي تجهزة يلحاس ب ريله يتف؛

يلأجاأة بصفة عامة..

شاأع) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 93111 (- تط ين) (31 أقم) كاب   

تط ين يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يخلافة) ( يلسادة حنان)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يخلافة عن ينه)ي)) ( يلسادة حنان)

 6 تحفيرأقم) زنقة  مريكش  شاأع 

تط ين)93111)تط ين يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يخلافة عن ينه)ي)) ( يلسادة حنان)

 6 تحفيرأقم) زنقة  مريكش  شاأع 

تط ين)93111)تط ين يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

17)شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3694.

135I

إئأماناات مناأ يلعريئش

 STE HERITIERS EL BAKKALI

SIWANA - SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

إئأماناات مناأ يلعريئش

شاأع يبن خلدرن، أقم 15 ، 11)9، 

يلعريئش يملغرب

 STE HERITIERS EL BAKKALI

SIWANA - SARL  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 

 Commune(Rurale(JBEL(LAHBIB

 à(Tétouan  Commune(Rurale

 JBEL(LAHBIB(à(Tétouan 93000

تط ين يملغرب.

رفاة شريك

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(435

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)8))ي نا )1)1))تم يإلعالم)

يلبقالي) ( محمد) يلشريك  ب فاة 

على) حصصه  ت زي   ر  يملحمدي 

)لرسم يإلأيثة يملؤأخ في)9) 
ً
يل أثة تبعا

ي لا ز)1)1))بالشكل يبتي):

يلبقالي) كلث م  يم  يلساد)ة))

يملحمدي))،))8)1)حصة).

يلساد)ة))فاطمة يلصمدي))،))95 

حصة).

يلساد)ة))مريد يلبقالي يملحمدي))،))

16))حصة).

يلساد)ة))سكانة يلبقالي يملحمدي))

،))118)حصة).

يلساد)ة))حكامة يلبقالي يملحمدي))

،))118)حصة).

يلساد)ة))مريم يلبقالي يملحمدي))،))

118)حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

8))ي لا ز) يالبأديئاة بأط ين))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)3133.
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س-يطلس

MY MASTER TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

س-يطلس
يلطابق يالر  يلحي يالديأي شاأع 

يلطائف أقم 41 ، 3111)، بني مال  
يملغرب

My(Master(Travaux شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي دياأ 

يالطلس عماأة 13 يلرقم 5 - 3111) 
بني مال  يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11913

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 My (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.Master(Travaux
:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)

يلبناء)ر يالشغا  يملأعددة
كريء)معديت يالشغا  يلعم ماة

با  يالأي�سي يلسكناة.
دياأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يالطلس عماأة)13)يلرقم)5 - 3111) 

بني مال  يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

111.111.))دأهم،)مقسم كالأالي:
 (1.111 ( (: م أيد) يشن  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):



20127 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

يلساد يشن م أيد عن ينه)ي))دياأ)
 (3111  5 يلرقم) (13 يالطلس عماأة)

بني مال  يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يشن م أيد عن ينه)ي))دياأ)
 (3111  5 يلرقم) (13 يالطلس عماأة)

بني مال  يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)967.
137I

ساكما سنتي سرفيس

سيكما سنتي سرفيس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ساكما سنتي سرفيس
49 حي بأينة ب زناقة ، 13111، 

بنسلامان يملغرب
ساكما سنتي سرفيس شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 49 حي 
بأينة ب زناقة - 13111 ب زناقة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

7111
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((7
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)ساكما)

سنتي سرفيس.
تس يق) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ر) يلباأيصادالناة  يملنأ جات 

يملنأ جات يلأجمالاة).
حي) (49 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
ب زناقة) (13111 (- ب زناقة) بأينة 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: هاشمي) حسن  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: يلك ش) حبيبة  يلسادة 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) هاشمي  حسن  يلساد 
 13111 ب زناقة) بأينة  حي  (49

ب زناقة يملغرب.
يلسادة حبيبة يلك ش عن ينه)ي))
 13111 ب زناقة) بأينة  حي  (49

ب زناقة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) هاشمي  حسن  يلساد 
 13111 ب زناقة) بأينة  حي  (49

ب زناقة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 15 بأاأيخ) ( سلامان) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)499.
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م ثق

لبسيمو
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

م ثق
بني مال  شاأع محمد يلخامس 
عماأة أقم 8)4 يلطابق يالر  ، 

3111)، بني مال  يملغرب
لبسام  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 
ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي بني 
مال  حي يلج د بل ك أقم 5  مرآب 
بالسفلي أقم 99 مكرأ - 3111) بني 

مال  يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.9511

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 تبريل) ((3 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

مبلغ) ( ذيت يلشريك يل حاد لبسام )
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي بني مال  حي يلج د)
 99 5))مرآب بالسفلي أقم) بل ك أقم)
يملغرب) مال   بني  ((3111 (- مكرأ)
نتاجة  ):)قريأ يلشريك يل حاد بحل)

يلشركة.
ر حدد مقر يلأصفاة ب بني مال )
حي يلج د بل ك أقم)5)محل بالسفلي)
مال ) بني  ((3111 (- مكرأ) (99 أقم)

يملغرب.)
ر عين:

ر) لبديري  ( ( ييمان) يلساد)ة))
عن ينه)ي))حي يالديأسة شاأع))محمد)
يلخامس))أقم)417  3111))بني مال ))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
8))ماي) )بأاأيخ) يالبأديئاة ببني مال )

1)1))تحت أقم)613.
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RAHHALI CONSEIL

NORTH AFRIC IRRIGATION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 148(

، 40000، Marrakech(Maroc
 NORTH AFRIC IRRIGATION

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ يرالد 
�سي عمر يلعطارية، يلقلعة يلسريغنة 

- 43111 يلقلعة يلسريغنة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
4745

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.NORTH AFRIC IRRIGATION
مقار ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريبشغا ) يلبناء) تشغا   مخألف  في 

يلعم ماة.
عن ين يملقر يالجأماعي):)دريأ يرالد)
�سي عمر يلعطارية،)يلقلعة يلسريغنة)

- 43111)يلقلعة يلسريغنة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلشاعاج) يلساد سمير 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلشاعاج عن ينه)ي)) يلساد سمير 
دريأ يرالد �سي عمر يلعطارية،)يلقلعة)

43111)يلقلعة يلسريغنة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلشاعاج عن ينه)ي)) يلساد سمير 
دريأ يرالد �سي عمر يلعطارية،)يلقلعة)

43111)يلقلعة يلسريغنة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بقلعة يلسريغنة))بأاأيخ)4) 

غشت)1)1))تحت أقم)367/2021.

141I

STE AGEFICO SARL

 IMPRESSION RAPIDE AL
BOUGHAZ

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

STE AGEFICO SARL
)1 شاأع عمر يلخاام يلطابق يلثاني 

أقم 4 ، 91111، طنجة يملغرب
 IMPRESSION RAPIDE AL

 BOUGHAZ
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شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي اللة 
شافاة زنقة ط أر أقم 6 - 91111 

طنجة يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.184(7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))عمر أيفي بقا ي)
 111 حصة يجأماعاة من تصل) (11
خديجة) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

تلمسماني بأاأيخ)13)شتنبر)1)1).
أيفي) محمد  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (11 بقا ي)
)ة)) يلساد) ( 111)حصة لفائدة) تصل)
شتنبر) (13 خديجة تلمسماني بأاأيخ)

.(1(1
أيفي) مررين  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (11 بقا ي)
)ة)) يلساد) ( 111)حصة لفائدة) تصل)
شتنبر) (13 خديجة تلمسماني بأاأيخ)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)83)46).
141I

STE SOCOFISC

HISPANIATRADE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

STE SOCOFISC
 AV(MED(V(IMMEUBLE 7 N°6 ،
23000، BENI(MELLAL(MAROC

hispaniatrade شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي : سادي 

جابر .بام أقم 33 بني مال  بني مال  
3111) بني مال  يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.949

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 5))غشت) يملؤأخ في)
hispaniatrade)شركة ذيت مسؤرلاة)
محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
أتسمالها)11.111.111)دأهم رعن ين)
.بام) جابر) سادي  يإلجأماعي  مقرها 
 (3111 بني مال  بني مال ) (33 أقم)
في) ملشاكل  نتاجة  يملغرب  مال   بني 

تغطاة مصاأيف يالنطالقة.
ر عين:

يرزأ3ان) ( ( يلعزيز) عبد  يلساد)ة))
 33 بام) جابر  سادي  عن ينه)ي)) ر 
3111))بني مال  يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
رفي سادي) ((1(1 شتنبر) (14 بأاأيخ)
جابر بني مال  سادي جابر بني مال )

3111))بني مال  يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)911.

14(I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

MILAGOLF
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 Angle(bd(Abdelmoumen(et
 Bd(Anoual, Imm(Al(Miaraj

 2ème(étage(N°20--center -22
 Casa(Casablanca، 20000،

CASABLANCA MAROC
MILAGOLF شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 65)، 
شاأع يلزأقط ني يلطابق يلأاس  
أقم )9، يلديأ يلباضاء - 1111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
514171

 16 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 غشت)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MILAGOLF
شريء،) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
تصدير،) يسأيريد،) تأجير،) با ،)
تمثال،)تجاأة،)تس يق جما  يملعديت)
ن ع) من  ريلسل   يلرياضاة  يمل يد  ر 
رإكسس يأيت) يملالبس  ر  يلنساج 

يمل ضة ريبنشطة ذيت يلصلة..
(،(65 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأع يلزأقط ني يلطابق يلأاس  أقم)
يلديأ) ((1111 (- يلباضاء) يلديأ  (،9(

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 MILADIA INVEST يلشركة)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (:( ( 1.000

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 MILADIA INVEST يلشركة)
مطرين،) خلال  شاأع  (،5 عن ينه)ي))
إقامة سلطان ب،)يملأجر أقم))،)عين)
يلديأ) ((1111 ( يلديأ يلباضاء) برجة،)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 SILVIO RUI GOMES يلساد)
يملنطقة) عن ينه)ي)) (DA ROCHA
 I3S قطاع) صالح  ترالد  يلصناعاة 
يلديأ) ((1111 ب سك أة) (47 قطعة)

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم)514171.
143I

عبد يلكريم يلشلح

ATLAS FAWAKIH SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

عبد يلكريم يلشلح
حي يملنص أ يلذهبي عماأة يلناصيري 

، 16151، مشرع بلقصيري يملغرب
ATLAS FAWAKIH SARL  شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 
يلكنافدة يلبحاأة يرالد عااد  - 

14311 س ق يبأبعاء يلغرب يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 16)ي لا ز) يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يزريتنة عبد يلكبير كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلغرب)) يالأبعاء) بس ق  يالبأديئاة 
أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) (13 بأاأيخ)

.439/2021

144I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

CHJIRAT IMPORT
إعالن مأعدد يلقريأيت

 TANGIER INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM
 DAR(FARAH 2 APPT(N° 40 ،

90010، TANGER(MAROC
CHJIRAT IMPORT »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: زنقة 

فيردن يقامة يليسا يلشقة أقم ي - - 
طنجة يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.71191
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تم يتخاذ) ((1(1 13)شتنبر) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)



20129 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلشم�سي حفاظة) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (51
عبد) )ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (51
بأاأيخ) يلعرر�سي  يلديردي  يلحفاظ 

13)شتنبر)1)1).
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 51 زك د) محمد  )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من تصل)51)حصة)
يلحفاظ) عبد  )ة)) يلساد) لفائدة 
شتنبر) (13 يلديردي يلعرر�سي بأاأيخ)

.(1(1
على) ينص  يلذي  (:3 أقم) قريأ 
مايلي:)تم تعاين مسير جديد للشركة)
عبد) يلعرر�سي  يلديردي  يلساد)ة))
إلقالة) تبعا  رحاد  كمسير  يلحفاظ 
مسيرين يلسادة حفاظة يلشم�سي ر)

يلساد محمد زك د.
على) ينص  يلذي  (:4 أقم) قريأ 
يلقان ني) يلشكل  تح يل  تم  مايلي:)
»شركة ذيت يملسؤرلاة) للشركة من)
يملحدردة«)إلى)»شركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة ذيت يلشريك يل حاد«.
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) بند 
يلقان ني) يلشكل  تح يل  تم  مايلي:)
»شركة ذيت يملسؤرلاة) للشركة من)
يملحدردة«)إلى)»شركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة ذيت يلشريك يل حاد«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46343).
145I

CAB ASSISTANCE

COCINAS Y REFORMAS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

COCINAS Y REFORMAS شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 

ماج أيل شاأع بررفانس محل 76  - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1(57

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.COCINAS Y REFORMAS

تس يق) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملالبس) رغرف  يملجهزة  يملطابخ 

ريلخزيئن..

يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

ماج أيل شاأع بررفانس محل)76  - 

91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ب لعاد) مريد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 88 يلساد مريد ب لعاد عن ينه)ي))

رلالي) يقامة  يلخامس  محمد  شاأع 

طنجة) (91111  (1 شقة) (6 طابق)

.91111

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يقريش  يكريم  يلسادة 

طبشيشة)) يلكبيرة  يمغ غة  حي 

91111)طنجة يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)65)46).

146I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE OLIVIER

OUMNIYA SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE OLIVIER OUMNIYA

SARL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 

 AIN AICHA CENTRE TISSA

 TAOUNATE - 34000

.TAOUNATE MAROC

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1869

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ي نا ) (18 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

)ة))سكانة صديق) تف يت يلساد)

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111

أشاد بل يد بأاأيخ)18)ي نا )1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

6))ي لا ز) يالبأديئاة بأارنات))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)416.

147I

Arithmetic(Compta 

طيل 4 ماركوتينغ كول سانتر 
 TELL 4  MARKETING CALL(

)CENTER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

Arithmetic(Compta

117 شاأع م الي عبد يلعزيز 

)يقامة يلريان) يملكأب أقم 4 ، 

14111، يلقناطرة يملغرب

 TELL( طال 4 ماأك تينغ ك   سانتر

 (4  MARKETING(CALL(CENTER

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 117 شاأع 

م الي عبد يلعزيز)يقامة يلريان) 

يملكأب أقم 7  - 14111 يلقناطرة 

يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.49597

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 17)شتنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

 TELL( ماأك تينغ ك   سانتر) (4 طال)

  (4  MARKETING CALL CENTER

دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 

117)شاأع) رعن ين مقرها يإلجأماعي)

يلريان)) يلعزيز)يقامة  عبد  م الي 

يلقناطرة) (14111  -   7 أقم) يملكأب 

يملغرب نتاجة  ):)يلحل قبل يالرين.

ر حدد مقر يلأصفاة ب)117)شاأع)

يلريان)) يلعزيز)يقامة  عبد  م الي 

يلقناطرة) (14111  -   7 أقم) يملكأب 

يملغرب).)

ر عين:

ر) يلعبا�سي  ( حماد) يلساد)ة))
عن ينه)ي))حي يلسالم يلعرري يلناظ أ)

551)6)يلناظ أ يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

يلعق د) تبلاغ  محل  ر   يملخابرة 

ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88415.

148I

Flavour(Masters

FLAVOUR MASTERS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Flavour(Masters
أقم 115 إقامة لانا يلديرديات ، 

41811، مريكش يملغرب

FLAVOUR MASTERS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 115 

إقامة لانا يلديرديات - 41811 

مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

116545

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (((

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.FLAVOUR MASTERS

(- محلبة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

صاحب قاعة للشاي)-)حل يني صان )

يملثلجات.
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 41811 (- إقامة لانا يلديرديات) (115

مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

: يلعيساري) يلبقالي   يلساد سعد 

511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

حصة) (511 ( (: ناصر علي) يلساد 

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلعيساري) يلبقالي  سعد  يلساد 
يملرس) يلبالاة ظهر  طنجة  عن ينه)ي))
طنجة) (91111  16 أقم) ((1 زنقه)

يملغرب.
يلساد ناصر علي عن ينه)ي))إقامة)
سعد هللا ي عماأة)1)شقة)8)يمرشيش)

41811)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعيساري) يلبقالي  سعد  يلساد 
يملرس) يلبالاة ظهر  طنجة  عن ينه)ي))
طنجة) (91111  16 أقم) ((1 زنقه)

يملغرب
يلساد ناصر علي عن ينه)ي))إقامة)
سعد هللا ي عماأة)1)شقة)8)يمرشيش)

41811)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) (31 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)5577)1.
149I

ADILMAHJOUBI

ER DIFFUSION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

ADILMAHJOUBI
 AV(HASSAN(II 24 AV (4
 HASSAN(II، 30000، FES

MAROC
ER DIFFUSION شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : )) شاأع 
إبن يلهاثم سادي يبريهام فاس. - 

31111 فاس يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.5(175

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ماأس) (11 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (ER DIFFUSION حل)
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
 1.111.111 أتسمالها) مبلغ  يل حاد 

 (( يإلجأماعي) دأهم رعن ين مقرها 

يبريهام) سادي  يلهاثم  إبن  شاأع 

فاس يملغرب نتاجة) (31111 (- فاس.)

اللأ قف عن مزيرلة يلنشاط بسباب)

مادية ر يقأصادية.

ر عين:

ر) يلفا�سي  ( تأم ند) يلساد)ة))

عن ينه)ي))فاس)31111)فاس يملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

بأاأيخ)11)ماأس)1)1))رفي))))شاأع)

(- فاس.) يبريهام  سادي  يلهاثم  إبن 

31111)فاس يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) (31 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3926/2021.

151I

EURODEFI

RUBICOF
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT 119

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

RUBICOF شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 119 شاأع 

عبد يمل من يلطابق يلثاني يلشقة 15 

- 1111) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.488647

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 13)غشت) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

أتسمالها) مبلغ  ( (RUBICOF

مقرها) رعن ين  دأهم  (100.000,00

يمل من) عبد  شاأع  (119 يإلجأماعي)

 (1111  -  15 يلشقة) يلثاني  يلطابق 

(: نتاجة  ) يملغرب  يلباضاء) يلديأ 

خساأة ز3 ن مهم.

ر حدد مقر يلأصفاة ب)119)شاأع)
عبد يمل من يلطابق يلثاني يلشقة)15 

- 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.)
ر عين:

ديس ناڤيس ماأتانس) يلساد)ة))
)ج يكام فيرناندر ر عن ينه)ي)) ( بيريري)
يلبرتغا ) يلبرتغا   (4111 يلبرتغا )

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
:)محضر) يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة)

حل يلشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793537.

151I

CAB ASSISTANCE

NL SHOP SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE(NABIL 1ER

 ETAGE(N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

NL SHOP SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يعق ب 
يملنص أ أقم ) يلطابق يلثاني أقم 

4 - 91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1(67
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 NL (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SHOP SARL
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يلأجاأة) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)
يإللكتررناة ريالسأيريد ريلأصدير.

تغلاف) رإعادة  رتس يق  إنأاج  (-
يلادرية) بالفن ن  يملأعلقة  يمل يد 

ريبنشطة يلحرفاة)؛.
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يعق ب يملنص أ أقم)))يلطابق يلثاني)

أقم)4 - 91111)طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (511 ( (: يلساد ين يأ يك ح)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد عبديللطاف فاضال):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 (1 عن ينه)ي)) يك ح  ين يأ  يلساد 
شاأع يبن أشد حي باأي  حدر)45111 

يلحسامة يملغرب.
فاضال)) عبديللطاف  يلساد 
زنقة رزين حي سادي) (31 عن ينه)ي))

عابد)45111)يلحسامة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 (1 عن ينه)ي)) ( يلساد ين يأ يك ح)
شاأع يبن أشد حي باأي  حدر)45111 

يلحسامة يملغرب
فاضال) عبديللطاف  يلساد 
زنقة رزين حي سادي) (31 عن ينه)ي))

عابد)45111)يلحسامة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)71)46).

15(I

تبريأتاك

أبرارتيك
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

تبريأتاك
منطقة يلنشاط يالقأصادي 

بنسلامان قطعة )A-15 بنسلامان ، 
13111، بنسلامان يملغرب

تبريأتاك شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي منطقة 
يلنشاط يالقأصادي بنسلامان 

قطعة )A-15 بنسلامان - 13111 
بنسلامان يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
7115

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

تبريأتاك.
يلأجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريالتصاالت) يلكمبا تر  منأجات  في 
مأعددة) ريلالسلكاة  يلسلكاة 

يل سائط.
منطقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بنسلامان) يالقأصادي  يلنشاط 
 13111 (- بنسلامان) (A(-15 قطعة)

بنسلامان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد كامل قرريش):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: ( يلسادة مريم بن أيشد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد كامل قرريش عن ينه)ي))حي)
يلنجمة بل ك)19)يلرقم)18)بنسلامان)

13111)بنسلامان يملغرب.
يلسادة مريم بن أيشد))عن ينه)ي))
 (8 يلرقم) (19 بل ك) يلنجمة  حي 
بنسلامان)13111)بنسلامان يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد كامل قرريش عن ينه)ي))حي)
يلنجمة بل ك)19)يلرقم)18)بنسلامان)

13111)بنسلامان يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ ( سلامان) ببن   يالبأديئاة 

 15)شتنبر)1)1))تحت أقم))49.

153I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE(يئأماناة يلثقة يلعا ن

LAAYOUNE

R D EL MAJOR FISH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE يئأماناة يلثقة يلعا ن
CONFIANCE LAAYOUNE

شاأع عال  بن عبد هللا يملر�سى 
يلعا ن ، 111)7، يملر�سى يلعا ن 

يملغرب
R D EL MAJOR FISH  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة ريد 
يلخط  - )7111 يملر�سى يلعا ن 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38177
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 R D EL(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. MAJOR FISH
تجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رحفظ) رصاد  تجماد  يبسماك.)
ريسأيريد) رتس يق  ر3ا   رشريء)
يبسماك) تن يع  جما   رتصدير 
نقل) ريلقشريات–) ريلرخ يات 

يلبضائ ......
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يملر�سى يلعا ن) (7111( (- ( ريد يلخط)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

511)حصة) يلساد محمد أمزي):))
بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد عبد يلهادي يلدريمي):))511 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد محمد أمزي عن ينه)ي))حي)
 811 يلرقم) (17(7 يلزنقة) تكرك أت 

يلدشيرة)))86355)ينزكان يملغرب.
يلدريمي) يلهادي  عبد  يلساد 
 ( ج) عماأة  (7 مجم عة) عن ينه)ي))
 81111 ( يل فاق بنسركار) ((11 شقة)

يكادير يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد محمد أمزي عن ينه)ي))حي)
 811 يلرقم) (17(7 يلزنقة) تكرك أت 

يلدشيرة)))86355)ينزكان يملغرب
يلدريمي) يلهادي  عبد  يلساد 
 ( ج) عماأة  (7 مجم عة) عن ينه)ي))
 81111 ( يل فاق بنسركار) ((11 شقة)

يكادير))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
4))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2993/2021.
154I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

CAFE MASCARON
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
CAFE MASCARON شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي كلم 7 حي  

يلبركاني بنس دة  فاس - 31111 
فاس يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69617

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 CAFE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.MASCARON

غرض يلشركة بإيجاز):)مقهى.

عن ين يملقر يالجأماعي):)كلم)7)حي))

يلبركاني بنس دة))فاس)-)31111)فاس)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( محمد) زهري  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( محمد) زهري  يلساد 

فاس.) ( يلبركاني بنس دة) ( حي) (7 كلم)

31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( محمد) زهري  يلساد 

فاس.) ( يلبركاني بنس دة) ( حي) (7 كلم)

31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)19)4.

155I

UNIKCAKES SARL AU

إينيككاكس
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

UNIKCAKES SARL AU

 DOUAR OULED YOUSSEF

 OULED(TAYEB ، 30000، FES

Maroc

إيناككاكس  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ يرالد 

ي سف ترالد طاب فاس - 31111 

فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69611

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

إيناككاكس).

صناعة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحل يات.

عن ين يملقر يالجأماعي):)دريأ يرالد)

 31111 (- فاس) طاب  ترالد  ي سف 

فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: قدرأي) رأدة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) فدرأي  رأدة  يلسادة 

فاس)31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) قدرأي  رأدة  يلسادة 
فاس)31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)19)4.
156I

COMPTE A JOUR

SPECIAL FISH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 SPECIAL FISH

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يرالد 
لحسن زنقة 9) أقم 19 - 111)6 

يلناظ أ يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.16471

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يملصطفي) ( )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من) ((55 بلقاسمي)
)ة)) يلساد) ( 55))حصة لفائدة) تصل)
شتنبر) (17 بأاأيخ) بلقاسمي  بغديد 

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3967.
157I

FUDESIGN SARL AU

TOP BUILDERS  SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FUDESIGN SARL AU
196,تجزئة يلعالاة تاط ملال يلديأ 
يلباضاء ، 1681)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

TOP(BUILDERS  SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي  حي 

يلقدس يلزنقة 6 يلرقم  45  يلطابق 

يلسفلي يلديأ يلباضاء.  )-  حي 

يلقدس يلزنقة 6 يلرقم  45  يلطابق 

يلسفلي يلديأ يلباضاء.  )- 1611) 

يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516843

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 TOP (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BUILDERS  SARL

 TOP (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

BUILDERS  SARL

 13 ( بأاأيخ) بمقأ�سى عقد عرفي 

شركة) تأسيس  تم  ( ((1(1 شتنبر)

بامل يصفات يلأالاة:)

(: (TOP BUILDERS  SARL AU

يلتسماة))1- 

يلقدس) حي  (: يالجأماعي) يملقر  (

)يلطابق يلسفلي) (45 ( 6)يلرقم) يلزنقة)

يلديأ يلباضاء.)))-

يلترريج) (: يالجأماعي) يلهدف 

للعقاأ3- 

يلأ قا  يالجأماعي ر يلبنكي:

يلساد) ر  يلكبير  بنعامر  يلساد 

يلكزرلي ن أ يلدين).

حي) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

)يلطابق) (45 ( 6)يلرقم) يلقدس يلزنقة)

حي) ( (-( ( يلباضاء.) يلديأ  يلسفلي 

)يلطابق) (45 ( 6)يلرقم) يلقدس يلزنقة)

 (1611  -( ( يلباضاء.) يلديأ  يلسفلي 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
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يلشركة:)) أتسما   مبلغ 
11.111).1)دأهم،)مقسم كالأالي:

 6.111 ( (: يلكبير) بنعامر  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يلكزرلي ن أ يلدين):))6.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلكبير  بنعامر  يلساد 
181تاط ملال) تجزئة يلعالاة عماأة)

1661))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
يلدين) ن أ  يلكزرلي  يلساد 
فضالت)) يلعم أ  دريأ  عن ينه)ي))

1711))بن سلامان يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلكبير  بنعامر  يلساد 
181تاط ملال) تجزئة يلعالاة عماأة)

1661))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793881.

158I

zagora(consulting(sarl

ARRIVER AHANSAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
ت سا  نشاط يلشركة)

zagora(consulting(sarl
أقم119  شاأع محمد يلخامس ، 

47911، زيك أة يملغرب
ARRIVER AHANSAL شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي دريأ 
تاك أت ترناتة - 47911 زيك أة 

يملغرب.
ت سا  نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.3187

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 غشت) (17 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

يالسأيريد ريلأصدير ر با  يملعديت)

ريالدريت يلفالحاة.).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

31)غشت) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بزيك أة)

1)1))تحت أقم))6).

159I

LAMARTI CITY SERVICES

العمرتي سيتي سرفيس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

LAMARTI CITY SERVICES

 RESIDENCE KARIMA NO

 24, LOCAL(NO 4 MESNANA

 EN(FACE(MOSQUEE(BILAL -

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

يلعمرتي ساتي سرفيس شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 

كريمة أقم 4) يملحل أقم 4 مسنانة 

يمام مسجد بال  بطنجة - 91111 

طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1195(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)يلعمرتي)

ساتي سرفيس.

ركالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريلكريء) ريلشريء) للبا   عقاأية 

يلأجاأية) ريلخدمات  ريلتساير 

يملخألفة.

يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

4)مسنانة) يملحل أقم) ((4 كريمة أقم)

 91111 (- يمام مسجد بال  بطنجة)

طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 111 ( (: هشام) يلعمرتي  يلساد 

حصة بقامة)1.111)دأهم للحصة).

 111 (: هشام) يلعمرتي  يلساد 

بقامة)1.111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلعمرتي هشام  يلساد 

 91111  38 أقم) يلب خاأي  سادي 

طنجة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلعمرتي هشام  يلساد 

 91111  38 أقم) يلب خاأي  سادي 

طنجة))يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) (19 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8)3914)1)18.

161I

FIDUNOUR SARL 

 NEW BENCHIKH AGRICOLE

SARL A.U
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL

 LES(BELLES(RESI(IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسلامان يملغرب

 NEW BENCHIKH AGRICOLE

SARL A.U شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب 

ب يقامة 5 تجزئة أقم 1 حي عثمان 

ب زناقة - 13111 ب زناقة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

71(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 NEW (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

 BENCHIKH AGRICOLE SARL

.A.U

جما ) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

بإنأاج) يملأعلقة  يبنشطة  تشكا  

رتط ير يلنباتات تر يلحا ينات

-)يبنشطة يلسااحاة يلزأيعاة.

مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

حي عثمان) (1 تجزئة أقم) (5 ب يقامة)

ب زناقة)-)13111)ب زناقة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1111 (: يلساد بن يلشاخ يحمد)

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد بن يلشاخ يحمد عن ينه)ي))

 ( تجزئة أياض سادي م من م س)

عماأة)7)أقم)1)سادي م من يلباضاء)

)141))يلديأيلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد بن يلشاخ يحمد عن ينه)ي))

 ( تجزئة أياض سادي م من م س)

عماأة)7)أقم)1)سادي م من يلباضاء)

)141))يلديأيلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( سلامان) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)517.

161I
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TSL GOLDEN DAK

 Ste SAHARIENNE
D'INVESTISSEMENT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

TSL GOLDEN DAK

حي م الي أشاد زنقة ينفافن أقم 

 Dakhla ،73111 ، 74 يلديخلة(

يملغرب

 Ste SAHARIENNE

D›INVESTISSEMENT شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  حي يبمل 

11 بل ك 13 أقم 15، يلديخلة  - 

DAKHLA MAROC 73111

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19363

 (1 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

مأب عة) يلشركة  تسماة 

بمخأصر) يإلقأضاء) عند 

 Ste SAHARIENNE (: تسماتها)

.D’INVESTISSEMENT

(• (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رإنأاج) رتحسين  رمعالجة  زأيعة 

رمنأجات) يلبستنة  منأجات  جما  

يبشجاأ) زأيعة  ركذلك  يلحديئق 

رزأيعة يلحمضاات رتر3اة يلدريجن)

ريلخضرريت يملبكرة.

ر3ا  رتس يق تي تسمدة) شريء) (•

رمباديت حشرية.

يلدفائة) يلخضاأ  إنأاج  (•

(، يلباذنجان) (، يلفلفل) (، )يلطماطم)

يلبطاخ)،)يلبطاخ).

تر3اة رتس يق يلدجاج يلبااض) (•

رمشأقاته.

(، ف يكه رخضرريت) (، برييم أ) (•

تغذية عامة.

•)تشغال كافة يلشؤرن يلصناعاة)

بالب تاس) يملأعلقة  ريلأجاأية 

ريبسمدة رمنأجات يلصحة يلنباتاة)

رجما ) يلزأيعاة  يملعالجة  رمعديت 

يملخصصة) يلكامارية  يملنأجات 

للزأيعة ريلصناعات يلزأيعاة.

•)إنأاج)،)يسأيريد)،)تصدير)،)تجاأة)

(، إعادة تغلاف) (، تعبئة) (، تخزين) (،

،)يمل يد يلغذيئاة) تخزين جما  يمل يد)

(، يلبضائ ) (، يلزأيعاة) يملنأجات  (،

(، يملنأجات يلنهائاة تر شبه يملصنعة)

بشكل مباشر تر غير مباشر)،)ال ساما)

من خال  شريء)رإديأة رتشغال جما )

يبص   يلأجاأية.

في) •)زأيعة رتجهيز رتس يق س يء)

يملغرب تر يسأغال  جما  يلثماأ

يملنأجات) رجما   ريلخضرريت  (•

يلزهرية ريلنباتاة.

يبسمدة) رتس يق  يسأيريد  (•

ريلبذرأ ريملباديت.

تحسين) رمنأجات  يبسمدة  (•

يلتربة.

رتس يق) إنأاج  تصمام  تم  (•

ريسأيريد تن يع يبسمدة يلقائمة على)

ريلب تاس) ريلف سفات  يلناتررجين 

يلنزأة) ريلعناصر  ريملغنيسا م 

تر) يلحديثة  للمحاصال  خصاًصا 

يلأقلادية ركذلك يبسمدة يلبساطة)

ريلثنائاة ريلثالثاة يلصلبة تر يلسائلة)

يملحاصال يلحقلاة) (، للعالم يلزأيعي)

رزأيعة) يلبستنة  رس ق  ريلبستنة 

يلكررم) رزأيعة  ريملشاتل  يبشجاأ 

ريلخضرة.

يملاشاة) رتر3اة  ر3ا   شريء) (•

(، ،)يبغنام) ،)يببقاأ) )يإلبل) يملخألفة:)

يملاعز)،)يملاعز ريبغنام)

•)تسمين يملاشاة رإنأاج يلحلاب.

تشغال رإديأة جما  يملمألكات) (•

ريبأي�سي يلزأيعاة ريملزأرعة.

يإلنأاج يلزأيعي بجما  تشكاله:) (•

يلتشجير)،)ريلزأيعة)،)رزأيعة يلكررم)

رجما ) (، يملبكرة) ريلخضرريت  (،

يملنأجات يبخرى يملأعلقة بالزأيعة.

يالستزأيع) ريسأغال   تر3اة  (•

يملحاأ) يستزأيع  رنشاط  يلبحري 

يبحااء) رتر3اة  يلرخ يات  رتر3اة 

يملائاة.

جما ) رتصدير  ر3ا   شريء) (•

يملأك الت يلبحرية ريلفطر ريلقشريات)

يلطازجة ريملجمدة ريملعلبة.

يلرخ يات) رتصدير  يستزأيع  (•

ريملحاأ.

رتس يقها) يبسماك  تجاأة  (•

ريسأغاللها ريسأيريدها لجما  تن يع)

ريلقشريات) ريلرخ يات  يبسماك 

ريلكركند) ريملحاأ  يبأجل  رأتساات 

رغيرها من يملأك الت يلبحرية يملحلاة)

تر) يلصاد  طريق  عن  يملسأ أدة  تر 

ق يأب يلأجماد)،)رطناة تر تجنباة.

•)با  يبسماك بالجملة.

تصدير) (/ يسأيريد) (، تاجر عام) (•

جما  يملنأجات ريبصناف يلطباعاة)

(، تر يبجنباة) يملغر3اة  (، تر يملصنعة)

ريملنأجات يملصرح) رجما  يبصناف 

يلجمركاة) يلتسماة  قبل  من  بها 

يملغر3اة.

ريلبا ) (، ريلشريء) (، يلأجاأة) (•

يلباطن) من  ريلأأجير  (، ريإليجاأ) (،

يبأي�سي) جما   رتشغال  رإديأة  (،

يلعاأية)،)يلزأيعاة تر يملباني)،)لجما )

يملباني يلسكناة تر يملهناة تر يلأجاأية)

تر يلصناعاة تر يلزأيعاة تر غيرها)؛

ريلصرف) ريلأجهيز  يلأقسام  (•

في) السأخديمها  لألأي�سي  يلصحي 

بجما ) يلعقاأي  يلترريج  يلبناء.)

تشكاله)؛

يسأيريد يمل يد ريمل يد ريملعديت) (•

يلالزمة للبناء.

جما ) رتس يق  ر3ا   بناء) (•

يملساكن منخفضة يلأكلفة.

عملاات) جما   رتنفاذ  إنجاز  (•

يملساكن) تر  يملباني  رتشياد  يلبناء)

لجما  يالسأخديمات.

•)يلبا  يلكلي تر يلجزئي للمباني تر)
(، يملبناة تر يملزم  بناؤها) (، يملساكن)

على يلخاأطة)،)قبل تر بعد يكأمالها.
•)تأعهد لحسابها يلخاص تر ناابة)
تعما ) بجما   ثالثة  تطريف  عن 
يلبناء)ريلطالء)ريلعز  يملائي ريلحديد)
يبخرى) يبعما   رجما   ريلنجاأة 
يملرتبطة بشكل مباشر تر غير مباشر)

بتشياد يملباني)؛
رإديأة) رإنشاء) تشغال  (•
ريمل تاالت) ريلنز   يملعسكريت 

ريلبناغل.
يإلقامات) تر  يلرحالت  تنظام  (•
يلفردية تر يلجماعاة تر با  يملنأجات)

يلسااحاة.
يمكن) يلتي  يلخدمات  عرض  (•
تقديمها تثناء)يلرحالت تر يإلقامات)،)
رعلى رجه يلخص ص حجز رتسلام)
عن) ناابة  ريلأأجير  (، يلنقل) تذيكر 
رحجز) (، يلنقل) ررسائل  (، عمالئها)
(، يلسااحي) يلغرف في منشآت يإلي يء)
رإصديأ يإلقامة ر)/)تر قسائم تقديم)

يلطعام)؛
تشغال رإديأة رتط ير رتنظام) (•
رتس يق جما  يلرحالت تر مسابقات)
يملحلاين) للسااح  يلرياضاة  يلصاد 

ريبجانب.
يملأعلقة) يلخدمات  تقديم  (•
ساما) رال  (، يلسااحي) باالسأقبا  
يملدن) إلى  يلرحالت ريلزياأيت  تنظام 
رخدمة) يلأاأيخاة  ريملعالم  ريمل يق  

يملرشدين ريملرشدين يلسااحاين.
يلسااحاة) يبنشطة  جما   (•
رصاد) ريلصاد  بالرياضة  يملأعلقة 
يبسماك ريبحديث يلجبلاة ريلفناة)

ريلثقافاة ريلرياضاة.
إنأاج تر با  يلطررد يلسااحاة) (•
بتنظام) مرتبطة  بعملاات  ريلقاام  (،
(، يملماثلة) يبحديث  تر  يملؤتمريت 

ركذلك يبحديث يلفناة ريلثقافاة.
•)تشغال رإديأة رتأجير رشريء)ر3ا )
تر غير منق لة) تي ممألكات منق لة 
تر) يلسااحاة  تر  يلأجاأية  لألغريض 
،)قرى) يملساكن) (، )يلفنادق) يلسكناة)
يلعطالت)،)يلنز )،)يلأخاام)،)يبك يخ)

رجما  مؤسسات يلندريت يبخرى).
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(، رتشغال) (، رحاازة) (، إنشاء) (•
تباد ) معامالت  جما   م   ريلأجاأة 
ل كاالت) يبجنباة  يلنقدية  يبرأيق 

يلسفر.
•)يلنقل يلسااحي.

جما ) رتشغال  رإديأة  تأجير  (•
شركات تر ركاالت يلنقل يلسااحي.

•)يلأجاأة يلعامة ريسأيريد رتصدير)
يملنأجات يلغذيئاة يملرتبطة بالنشاط)

يلسااحي.
ر3ا ) رشريء) ريسأيريد  تأجير  (•
جما  معديت يلتزلج على يملاء)رتدريت)

أك ب يبم يج.
رإنأاج) ريسأيريد  ر3ا   شريء) (•
تر) يمل يد  جما   رتمثال  رتصنا  
يملرتبطة) يلبناء) عناصر  تر  يملك نات 
بشكل مباشر تر غير مباشر بابشااء)

يملذك أة تعاله)؛
تر) يملسابقات  لجما   يلأقديم  (•
يملشررع) تر  يلدأيسة  يلعق د حسب 

يإلنأاجي كمدير مشررع تر شركة.
•)جما  تعما  يلبناء)،)ريلسباكة)
ريبسط ينة) (، ريبنابيب) (، ريلطالء) (،
،)ريلعريب)،)ريلرصف)،)ريلخرسانة)،)

رقااس رأسم يملباني.
يلبالط) تن يع  جما   عمل  (•

ريلبالط ريبسالك.
•)يملعديت يلصحاة ريلصمامات.

ذيت) يلكهر3اء) تعما   جما   (•
يلجهد يملنخفض ريملأ سط)))ريلعالي.

يلحديد) تعما   جما   (•
يلهااكل) (، يملعدناة) ريإلنشاءيت 
(، يبنابيب) (، يلغاليات) (، يملعدناة)
يبقفا )،)يملسبك)،)يلطالء)ريلتزجاج)،
•)جما  تن يع يإلديأة ريلأعاقد من)

يلباطن.
يلصاانة) تعما   بجما   يلقاام  (•
يملباني) رتطهير  (، ريلخدمات)

ريإلنشاءيت)،)ر3ل أة يلتربة.
ريبمن) ريلنظافة  يلحريسة  (•
ريملريقبة ريلبستنة رتنظاف رصاانة)

يملباني يلعامة ريلخاصة.
•)شريء)ر3ا  يلشاحنات ريلسااأيت)

ريآلالت.
يملركبات) جما   رتأجير  نقل  (•
ريآلالت رنقل يلبضائ  لحساب يلغير.

(، يلعامة) ريلل يزم  يبجهزة  (•
ريبدريت) (، يلبناء) رم يد  (، ريبجهزة)
(، ريلخشب) (، ريلطالء) (، يلصغيرة)
رمعديت) (، ريلكهر3اء) (، ريلسباكة)

يلصاد ريمل يد.
(، تشحام) م يد  (، غااأ) قط   (•
(، ديك أ) رم يد  عطالت  (، إطاأيت)
تثاث عام) (، تدريت منزلاة) (، مالبس)
رزأيعاة.) نباتاة  رم يد  معديت  (،
معديت منأجات يلنظافة ريلصاانة)؛
رت زي ) ريسأيريد  ر3ا   شريء) (•
جما  يملعديت ريبدريت يملخصصة)
معديت) مثل  يلزأيعة  تر  للترباة 
ريبدريت) يلزأيعاة  ريملعديت  يلري 
ريملنأجات يلباطرية ريلبذرأ يملخأاأة.
يلعملاات) جما   (، ر3 جه عام) (•
تر) يملنق لة  تر  يملالاة  تر  يلصناعاة 
تك ن) قد  يلتي  يلعقاأية  يلأجاأية 
مرتبطة بشكل مباشر تر غير مباشر)
ب يحدة تر تخرى من يلعملاات يملشاأ)
إليها تعاله)،)رذلك لتسهال تر تعزيز تر)
تط ير نشاط يملجأم .)مهما كان شكل)
يلشركات يلتي تسعى لأحقاق تهديف)

مماثلة تر ذيت صلة.
عن ين يملقر يالجأماعي):))حي يبمل)
(- ( يلديخلة) (،15 أقم) (13 بل ك) (11

.DAKHLA MAROC 73111
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد عبد يلال حاماد عن ينه)ي)))
(،15 أقم) (13 بل ك) (11 يبمل) حي 

يلديخلة))73111)يلديخلة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبد يلال حاماد عن ينه)ي)))
(،15 أقم) (13 بل ك) (11 يبمل) حي 

يلديخلة))73111)يلديخلة))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)1539.

16(I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE LGRMZ DE TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC

 STE LGRMZ DE TRAVAUX

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

رلي يلعهد، أقم )8، يبخصاص. - 

85551 يبخصاص يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3671

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((5

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LGRMZ DE TRAVAUX

جما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رخدمات) تشغا   يلبناء،) تشغا  

يسأيريد) عامة،) تجاأة  مخألفة،)

رتصدير..

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- يبخصاص.) (،8( أقم) يلعهد،) رلي 

85551)يبخصاص يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلكمز) يلعربي  يلساد 

حصة بقامة)100,00)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلكمز  يلعربي  يلساد 

يفني) سادي  (85(11 يفني) سادي 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلكمز  يلعربي  يلساد 

يفني) سادي  (85(11 يفني) سادي 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)3 8).

163I

ي ب س ك نس لأينغ

كو غروب اميوزمونت
Ko(Group(Amusement 

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ي ب س ك نس لأينغ

تقاط  زنقة محمد يلرشاد ر شاأع 

م الي عبد يلرحمان مركز إيمان 

طابق 6 مكأب 6، 1111)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

 Ko(Group ك  غررب يما زم نت

Amusement شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تقاط  

زنقة م الي عبد هللا ر زنقة يلنخلة 

يلعماأة 1 يلطابق 4 يلشقة 7 - 

1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516965

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
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عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
ك ) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 Ko( Group يما زم نت) غررب 

.Amusement
تساير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبنشطة يلترفيهاة ر يلرياضاة
يملأعلقة) يلخدمات  ر  يبنشطة 

بالغرض تعاله
معديت) تي  تصدير  ر  يسأيريد 

مأعلقة بالغرض تعاله.
تقاط ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة م الي عبد هللا ر زنقة يلنخلة)
 -  7 يلشقة) (4 يلطابق) (1 يلعماأة)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلشركة أرد يما زم نت)):))5.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يما زم نت) أرد  يلشركة 
 1411  1( لاميزينج) شاأع  عن ينه)ي))

ريترل  بلجاكا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بشير  ي سف  يلساد 
ريترل ) (1411  1( لاميزينج) شاأع 

بلجاكا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
164I

FIDORO MULTI-SERVICES

 SOUTH SUPPLIES &
BUSINESSES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
 SOUTH(SUPPLIES &

BUSINESSES شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يلقدس، أقم 19، يلديخلة. - 73111 

يلديخلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19381

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 SOUTH(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.SUPPLIES(&(BUSINESSES

يلأجهيز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

خدمات) ريملعل مااتي،) يملكأبي 

يسأيريد) عامة،) تجاأة  مخألفة،)

رتصدير..

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلقدس،)أقم)19،)يلديخلة.)-)73111 

يلديخلة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد تي ب ير3ال):))1.111)حصة)

بقامة)100,00)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ير3ال  تي ب  يلساد 

يلديخلة)73111)يلديخلة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ير3ال  تي ب  يلساد 

يلديخلة)73111)يلديخلة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)1551.

165I

Golden(Eyes(Vision

GOLDEN EYES VISION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Golden(Eyes(Vision

محل أقم )6 عماأ11 يقامة يلنهضة 

 MAG ٍ ْحي يلسالم يكادير يملغرب

 NR 62 IMM 11 RESIDENCE

 ANNAHDA(CITE(SALAM,

AGADIR، 80000، Agadir يملغرب

GOLDEN EYES VISION شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم 

)6 عماأة 11 يقامة يلنهضة حي 

 MAG(NR 62 IMM يلسالم يكادير

 11 RESIDENCE(ANNAHDA(CITE

   SALAM, AGADIR 80000 Agadir

يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48741

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.GOLDEN EYES VISION

((: بإيجاز) يلشركة  غرض 

 LUNETTIER OPTICIENNE

.OPTOMETRISTE

محل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يقامة يلنهضة حي) (11 )6)عماأة) أقم)

 MAG NR 6( IMM يلسالم يكادير)

 11 RESIDENCE ANNAHDA CITE

   SALAM,( AGADIR( 80000( Agadir

يكادير يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 HAFIDA ZOUMMANE(يلسادة

دأهم) (1.111 بقامة) حصة  (:( ( 90

للحصة).

 YOUSSEF يلساد)

)LEMOUADEN)حصة بقامة) :( ( 10

1.111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 HAFIDA ZOUMMANE(يلسادة

 N 189 BLOC B عن ينه)ي))

 ELHOUDA  AGADIR 81111

.Agadir MAROC

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

 YOUSSEF يلساد)

 N 189 عن ينه)ي)) (LEMOUADEN

 BLOC B ELHOUDA  AGADIR

81111 Agadir Maroc

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (16 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116375.

166I

AGC CONSULTING

HS INFRA هس انفرا
إعالن مأعدد يلقريأيت

AGC CONSULTING

51)، زيرية شاأع م الي ي سف 

ر3 أدر، يلطابق 4، شقة 11 ، 

1141)، يلديأ يلباضاء يملغرب

هس ينفري HS INFRA »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: زيرية 

شاأع عبد هللا كن ن رزنقة تبي جرير 

يلطبري، تسنام بالز، عماأة »ت« 

يلطابق يبر ، مكاتب 5 ر 6 ر 7  - 

91161 طنجة يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.14745

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

1)1))تم يتخاذ) 13)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)
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قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلحصص) تح يل  على  يملصادقة 
إبن) بها محمد  قام  يلتي  يإلجأماعاة 
بشير تي)811)حصة إجأماعاة لصالح)))
شركة)»تنڢسأ أيما«)شركة مساهمة)
رذلك تبعا إلتفاق تح يل يلحصص)
في) ي لا ز1)1)،) (13 بأاأيخ) يملبرم 
ا من قان ن)

ً
ا،)ثالث

ً
إطاأ يملادة)161)ثالث

يلضريئب،
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6+7 أقم) بند 
يبسا�سي) يلقان ن  تحاين  مايلي:)

للشركة بم جب هده يلأغايريت
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)94)46).
167I

AGC CONSULTING

INVESTORAMA أنڢستوراما
إعالن مأعدد يلقريأيت

AGC CONSULTING
51)، زيرية شاأع م الي ي سف 
ر3 أدر، يلطابق 4، شقة 11 ، 
1141)، يلديأ يلباضاء يملغرب

 INVESTORAMA تنڢسأ أيما
»شركة  يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: زيرية 
شاأع عبد هللا كن ن رزنقة تبي 

جرير يلطبري، تسنام بالز، عماأة 
»A« يلطابق يبر ، مكأب أقم 8 - 

91161 طنجة يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.73(71

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)13)ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلحصص) تح يل  على  يملصادقة 
إبن) بها محمد  قام  يلتي  يإلجأماعاة 
بشير تي)811)حصة إجأماعاة لصالح)
شركة)»تنڢسأ أيما«)شركة مساهمة)
رذلك تبعا إلتفاق تح يل يلحصص)
في) ي لا ز1)1)،) (13 بأاأيخ) يملبرم 

ا من قان ن)
ً
ا،)ثالث

ً
إطاأ يملادة)161)ثالث

يلضريئب،)1.300.000،00)دأهم
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
يلشركة) أتسما   أف   مايلي:)
تي) دأهم  ((.611.111 قدأه) بمبلغ 
إلى) دأهم«) (135.977.111« من)
(: عن طريق) دأهم«) (155.111.111«

تقديم حصص نقدية تر عاناة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:6+7 أقم) بند 
يبسا�سي) يلقان ن  تحاين  مايلي:)

للشركة بم جب هده يلأغايريت
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)95)46).
168I

ACO CONSULTING

 SOCIETE DES AUTOCARS
TRANSMAGHREB

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
ت سا  نشاط يلشركة)

ACO CONSULTING
 rue(libourne - résidence(du ,71
 centre - 4ème(étage- Apt.14- ،

20500، casablanca(maroc
 SOCIETE DES AUTOCARS

TRANSMAGHREB شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يالجأماعي 54 ، طريق 
يرالد زيان  - 1181) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
ت سا  نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.63557

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ماأس) (18 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
•)يسأغال  شركة نقل عام للركاب)
يل طني) يلصعادين  على  ريلبضائ  

ريلدرلي
جما ) رتشغال  إديأة  إنشاء،) (•
بالسااأيت) يلعام  يلنقل  خدمات 

يلبضائ ) يلسااح،) للمسافرين،)
ريبمأعة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793816.
169I

ste(ovada

STE SLASLI SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ste(ovada
 mezanine(n°2 melk(el(khamar
 av(tayeb(guennad ، 35100،

guercif(maroc
STE SLASLI SARL AU شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يلثاني يمللك يملسمى ديأ قسامي - 

35111 جرساف يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(165

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SLASLI SARL AU
يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلري
يلصاانة يلكهررماكاناكاة

تقديم يلخدمة.
يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- قسامي) ديأ  يملسمى  يمللك  يلثاني 

35111)جرساف يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يشرف يلسالسلي):))1.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسالسلي) يشرف  يلساد 
عن ينه)ي))حي حرشة عريس جرساف)

35111)جرساف يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسالسلي) يشرف  يلساد 
عن ينه)ي))حي حرشة عريس جرساف)

35111)جرساف يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 
شتنبر)1)1))تحت أقم)1164/2021.
171I

ficof

 JOUDI CENTRE
 D›APPRENTISSAGE

 D›INFORMATIQUE DE
 LANGUES ET DE SOUTIEN

SCOLAIRE PRIVE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ficof
 1rue(abi(temmam ، 60000،

oujda(maroc
 JOUDI CENTRE

 D›APPRENTISSAGE
 D›INFORMATIQUE DE

 LANGUES ET DE SOUTIEN
SCOLAIRE PRIVE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يلحديئق الزيأي أقم 158 - 61111 
رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38165
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 JOUDI(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

 CENTRE D’APPRENTISSAGE

 D’INFORMATIQUE DE

 LANGUES ET DE SOUTIEN

.SCOLAIRE PRIVE

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ـ)) يملعل ماات) ـ) )يللغات) يلأك ين)

يلدعم).

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 61111  -  158 يلحديئق الزيأي أقم)

رجدة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 111 ( (: حفاظة) ج دي  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة ج دي حفاظة عن ينه)ي))

 N (1((ظهر ملحلة تجزئة مسيردي زنقة

3A 61111)رجدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة ج دي حفاظة عن ينه)ي))

 N (1((ظهر ملحلة تجزئة مسيردي زنقة

3A 61111)رجدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3334.

171I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOCIETE  ELMACO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاأع يملسجد أقم 1) يلطابق يالر  
يلشقة 1 يلرشادية ص ب 188 ، 

111)5، يلرشادية يملغرب
SOCIETE  ELMACO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي : قصر 
تالأفريرت تديغ ست كلمامة  - 

111)5 يلرشادية يملغرب .
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.(113/9635

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 31)غشت) يملؤأخ في)
ذيت) شركة  (SOCIETE  ELMACO
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (81.111
يإلجأماعي قصر تالأفريرت تديغ ست)
يلرشادية يملغرب)) (5(111 (- ( كلمامة)

نتاجة الزمة مالاة.
ر عين:

يلساد)ة))م حا)))مل ي ر عن ينه)ي))
يلرشادية) (5(111 يالخ ة) تجزئة 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
قصر) رفي  ((1(1 غشت) (31 بأاأيخ)
(- ( كلمامة) تديغ ست  تالأفريرت 

111)5)يلرشادية يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)406/2021.
17(I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE  PUMPKIN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV(ALA(AKABA ،
440000، ESSAOUIRA(MAROC

STE  PUMPKIN  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مساكنة 

لدى عبديلعزيز هام أ أقم 33 
شاأع يإلسأقالك يلص يرة - 44111  

يلص يرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5853
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
  STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. PUMPKIN
إديأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلعملاات يلأجاأية ريلخدماة;تشغال)

مطعم.
مساكنة) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 33 أقم) هام أ  عبديلعزيز  لدى 
  44111 (- شاأع يإلسأقالك يلص يرة)

يلص يرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
  KAROUNE(OTHMAN(:((يلساد
51)حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 BERGSTEINSDOTTIR ( يلسادة)
)BIRTA(ARDAL)حصة بقامة) ( :( (50

111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 KAROUNE OTHMAN ( يلساد)
 18 بل ك) غاثة  تجزئة  عن ينه)ي))
بني مال ) ( ((31(1 بني مال ) (18 أقم)

يملغرب.
 BERGSTEINSDOTTIR يلسادة)
أقم) عن ينه)ي)) ( (BIRTA ARDAL
 44111 يلص يرة) زييان  شاأع  (18

يلص يرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

 KAROUNE OTHMAN ( يلساد)
18)أقم) عن ينه)ي))تجزئة غاثة بل ك)
18)بني مال )1)31)))بني مال  يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالص يرة))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)316.

173I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ROBA LINE LOGISTICS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
ROBA LINE LOGISTICS  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 46، 
شاأع يل الء، زنقة عبد يلخالق 

يلطريس - 73111 يلديخلة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
19343

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 ROBA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. LINE LOGISTICS
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير)
يلـأجــاأيـة) يلـعـمـلـاـات  ركــذلـك كــل 
يملـنـقــ الت يلـعـقـاأيـة ر) ر يلـصـنـاعـاـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  يلـأـي  يملـالـاـة 
تر غاـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة يملـذكــــ أة)

تعـــــاله.
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أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة عبد يلخالق) شاأع يل الء،) (،46

يلطريس)-)73111)يلديخلة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

((: ( فريتي) يلحفاظ  عبد  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (11.111

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

فريتي)) يلحفاظ  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))9)زنقة يملسع دي،)يلطابق)

 73111 أيسين) حي  (،1 يلشقة) (،1

يلديخلة))يملغرب).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

فريتي)) يلحفاظ  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))9)زنقة يملسع دي،)يلطابق)

 73111 أيسين) حي  (،1 يلشقة) (،1

يلديخلة))يملغرب)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 16 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)6)15.

174I

STE PRO-CONSULTING

اطوهوس جرمني كارس 
ديسلدوف

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE PRO-CONSULTING

15 شاأع جما  يلدين يالفغاني 

يلطابق يالر  يلرقم 3 ، 61111، 

رجدة يملغرب

يط ه س جرمني كاأس ديسلدرف  

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 15شاأع 

جما  يلدين يفغاني طابق 1شقة 
أقم3 رجدة 61111 رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38155
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((7
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يط ه س جرمني كاأس ديسلدرف).
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلجديدة) يلسيريت  رتصدير  ريستريد 

ريملسأعملة).
15شاأع) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
1شقة) طابق) يفغاني  يلدين  جما  

أقم3)رجدة)61111)رجدة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 111 ( (: ب عزي) يلتهامي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ب عزي  يلتهامي  يلساد 
 KILVERTZHEIDE10/40724

4)417)هالدين))يملاناا).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ب عزي  يلتهامي  يلساد 
 KILVERTZHEIDE10/40724

4)417)هالدين))يملاناا)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)99)3.
175I

SOLUCIA EXPERTISE

PROWESS CONSULTING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

PROWESS CONSULTING شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 11 
زنقة عزيز بال  يلطابق يلخامس, 

يملعاأيف يلديأ يلباضاء 1331) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5171(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PROWESS CONSULTING

غرض يلشركة بإيجاز):)يالستشاأة)

في تنظام رإديأة يبعما .
 11 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلخامس,) يلطابق  بال   عزيز  زنقة 

يملعاأيف يلديأ يلباضاء)1331))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة ساأة ياسين)):))51)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 51 ( (: جال ) يلدين  ن أ  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( ياسين) ساأة  يلسادة 

شاأع) مكرأ  (1(71 أقم) تلاال  يقامة 

  (1111 يلباضاء) يلسادس  محمد 

يلديأيلباضاء)يملغرب.

جال ) يلدين  ن أ  يلساد 

 (41 تجزئة منضررنا أقم) عن ينه)ي))

  (1111 يلباضاء) معررف  سادي 

يلديأيلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

)عن ينه)ي)) يلسادة ف زية فرحان)

يقامة تالالة شاأع محمد)6)أقم)71)1 

يلديأ يلباضاء))1111)))يلديأيلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793933.

176I

O.I.FI.COM((sarlau

 PHARMACIE INÈS DES

HOPITAUX sarlau
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دياأ 3، عماأة 9، شقة 4، لغريبلاة ، 

11161، سال يملغرب

 PHARMACIE INÈS DES

HOPITAUX(sarlau شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة يبن 

أشد، بابانااأ - 11111 سال يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

34519

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) ((8

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
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عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 PHARMACIE INÈS DES (:

.HOPITAUX(sarlau
غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

:)زنقة يبن) عن ين يملقر يالجأماعي)
أشد،)بابانااأ)-)11111)سال يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 
4.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة إيناس بنسعاد):))41.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة إيناس بنسعاد عن ينه)ي))
محمد) شاأع  سالمة  تجزئة  (14
يلر3اط) (11171 يلس ي�سي) يلسادس،)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة إيناس بنسعاد عن ينه)ي))
محمد) شاأع  سالمة  تجزئة  (14
يلر3اط) (11171 يلس ي�سي) يلسادس،)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بسال) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)37445.
177I

TMM(financial(&(accounting

TMM financial
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

TMM(financial & accounting
 Ouedzem ، 25350، Ouedzem

Maroc
TMM(financial  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي )19 ، 

شاأع محمد يلخامس يلطابق يلثاني، 
- 5351) ريدي زم يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(17

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 TMM (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. financial

 Travaux(: غرض يلشركة بإيجاز)

.de(conseils(juridiques(et(fiscaux

(، (19( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع محمد يلخامس يلطابق يلثاني،)

- 5351))ريدي زم يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 15.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (51 ( (: يلساد معاد مجاد)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد هشام يلط يل):))51)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 51 ( (: مشررحي) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 84 يلساد معاد مجاد عن ينه)ي))

ت يبمان)5351))ريدي زم يملغرب.

عن ينه)ي)) يلط يل  هشام  يلساد 
5)زنقة تب  عمرين يلفا�سي ط5)ش11 

يلديأيلباضاء) (((111 يملعاأيف)

يملغرب.

يلساد محمد مشررحي عن ينه)ي))

315)ح يل حدة)»ي«)5351))ريدي زم)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

 84 يلساد معاد مجاد عن ينه)ي))

ت يبمان)5351))ريدي زم يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة ب يدي زم))بأاأيخ))1)شتنبر)

1)1))تحت أقم)195/2021.

178I

FIDUCIAIRE MALIKI

SIHAMID SARL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير نشاط يلشركة

FIDUCIAIRE MALIKI
شاأع يملسجد أقم 1) يلطابق يالر  
يلشقة 1 يلرشادية ص ب 188 ، 

111)5، يلرشادية يملغرب
SIHAMID SARL شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يالجأماعي بل ك 3) 
أقم 87 ييت بم حا يلرشادية  - 

111)5 يلرشادية يملغرب.
تغاير نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.18/1((53

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تغاير) ((1(1 4))غشت) يملؤأخ في)
نشاط يلشركة من)»يشغا  مخألفة)

»)إلى)»مطعم«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)420/2021.

179I

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL

SMART PATH CO-
WORKING

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

STE AL MOUSTAKBAL CONSEIL
 APP(N° 11 RUE(IMM 9 RAHAL
 MESKINI(VN(FES ، 30000، FES

MAROC
 SMART PATH CO-WORKING

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 16  شاأع 
يلحسين يلخضر يلطابق 1 فاس - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

63589

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SMART PATH CO-WORKING

خدمات) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعل مات يلأجاأية))منظم).

ريلأجاأة) يإللكتررناة  يلأجاأة  (

بشكل عام

عما  يملكاتب))بائعي يلل يزم)

غرف تر مباني مجهزة لالجأماعات)

تر يالحأفاالت تر يملعاأض))تأجير).

ريلأجاأة) يإللكتررناة  يلأجاأة 

بشكل عام.

عن ين يملقر يالجأماعي):)16))شاأع)

(- فاس) (1 يلطابق) يلخضر  يلحسين 

31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: يلفزيقي) أض ين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد ي سف يل يلي يلعلمي):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد أض ين يلفزيقي عن ينه)ي))

فاس) تغات  (( تغات) تجزئة  ((96

31111)فاس يملغرب.

يلعلمي) يل يلي  ي سف  يلساد 

1)شقة) تجزئة فضالة) (67 عن ينه)ي))

6)يلطابق)))طريق عين يلشقف فاس)

31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد أض ين يلفزيقي عن ينه)ي))

فاس) تغات  (( تغات) تجزئة  ((96

31111)فاس يملغرب.
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يلعلمي) يل يلي  ي سف  يلساد 

1)شقة) تجزئة فضالة) (67 عن ينه)ي))

6)يلطابق)))طريق عين يلشقف فاس)

31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4198.

181I

SOLUCIA EXPERTISE

INOVAGIT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

INOVAGIT  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 11 
زنقة عزيز بال  يلطابق يلخامس, 

يملعاأيف - 1331) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

 517((1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. INOVAGIT

ركالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يتصاالت أقماة.
 11 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلخامس,) يلطابق  بال   عزيز  زنقة 

يلباضاء) يلديأ  ((1331 (- يملعاأيف)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

991)حصة) ( (: ( يلساد أشاد بكاأ)

بقامة)111)دأهم للحصة).

حصة) (11 ( (: عبي) نهالة  يلسادة 

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد أشاد بكاأ))عن ينه)ي))دريأ)

ييت يلسايح يلصفاء)))8755))شأ كة)

ييت باها يملغرب.

يلسادة نهالة عبي عن ينه)ي))قصر)

يملعيز))61111))فجاج يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد أشاد بكاأ))عن ينه)ي))دريأ)

ييت يلسايح يلصفاء)))8755))شأ كة)

ييت باها يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79417.

181I

louardi(compta

AJMEL 3A
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

louardi(compta
أقم 6) زنقة عباس يملسعدي مكأب 

أقم 5 يملدينة يلجديدة فاس ، 

31111، فاس يملغرب

AJMEL 3A شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلقطب 

يلحضري س )1 أقم 76) أيس يملاء 

عين يلشقف م الي يعق ب فاس - 

))361 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

696(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((3

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 AJMEL(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.3A

يصالح ر) (: غرض يلشركة بإيجاز)
تركاب يلقن يت يملائاة))أصاص)

يصالح ر تركاب يلكهر3اء)

يشغا  يلبناء)ر يشغا  عامة.

يلقطب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
76))أيس يملاء) )1)أقم) يلحضري س)

(- عين يلشقف م الي يعق ب فاس)

))361)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: مصطفى) عكاد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: يلدين) يلساد يجمل ن أ 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) عكاد مصطفى  يلساد 
 (76 أقم) (1( س) يلعضري  يلقطب 
أيس يملاء)عين يلشقف م الي يعق ب)

فاس)))361)فاس يملغرب.

يلساد يجمل ن أ يلدين عن ينه)ي))

فاس) يملسيرة  يملسأقبل  تجزئة  (854

31131)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) عكاد مصطفى  يلساد 
 (76 أقم) (1( س) يلعضري  يلقطب 
أيس يملاء)عين يلشقف م الي يعق ب)

فاس)))361)فاس يملغرب

يلساد يجمل ن أ يلدين عن ينه)ي))

فاس) يملسيرة  يملسأقبل  تجزئة  (854

31131)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)34)4.

18(I

SOLUCIA EXPERTISE

INOVAGIT MEDIA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC

INOVAGIT MEDIA  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 11 
زنقة عزيز بال  يلطابق يلخامس, 

يملعاأيف - 1331) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

 517((3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. INOVAGIT MEDIA

تط ير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحل   يلرقماة.
 11 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلخامس,) يلطابق  بال   عزيز  زنقة 

يلباضاء) يلديأ  ((1331 (- يملعاأيف)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
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حصة) (991 ( (: يلساد أشاد بكاأ)
بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد عبد يلرحام يلجسمي)):))11 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

دريأ) يلساد أشاد بكاأ عن ينه)ي))
ييت يلسايح يلصفاء)))8755))شأ كة)

ييت باها يملغرب.
يلجسمي)) يلرحام  عبد  يلساد 
عماأة ب6  يقامة سفاان  عن ينه)ي))
معررف) سادي  (3 طابق) (1( أقم)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
دريأ) يلساد أشاد بكاأ عن ينه)ي))
ييت يلسايح يلصفاء)))8755))شأ كة)

ييت باها يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794173.
183I

ABA GESTION SARLAU

MON IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
MON IMMOBILIER شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي )33شاأع 

يبريهام يلررديني يلطابق 5 أقم 
1) إقامة أيحان حي يملعاأيف 

يلديأيلباضاء - 1111) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.511443
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   أف  

تي) دأهم«) (100.000,00« قدأه)
إلى) دأهم«) (100.000,00« من)
((: طريق) عن  دأهم«) (200.000,00«

تقديم حصص نقدية تر عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79398.

184I

ste(FIDOKOM(sarl(au

PLATRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ste(FIDOKOM(sarl(au
 N°163 rue(dakhla(hay(el(amal

 selouane(nador ، 62700، Nador
Maroc

PLATRANS شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يل فاق 
سل ين - 711)6 يلناض أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

((781
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PLATRANS
غرض يلشركة بإيجاز):)نقل يلسل )

لفائدة يلغير.
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلناض أ) (6(711 (- سل ين) يل فاق 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 751 ( (: محمد) ب س كاأ  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: طاأق) ب س كاأ  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد ب س كاأ محمد عن ينه)ي))
سل ين) (14 أقم) (19 زنقة) يالمل  حي 

711)6)يلناض أ يملغرب.
عن ينه)ي)) طاأق  ب س كاأ  يلساد 
سل ين) (19 أقم) (14 زنقة) يالمل  حي 

711)6)يلناض أ يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد ب س كاأ محمد عن ينه)ي))
سل ين) (14 أقم) (19 زنقة) يالمل  حي 

711)6)يلناض أ يملغرب
عن ينه)ي)) طاأق  ب س كاأ  يلساد 
سل ين) (19 أقم) (14 زنقة) يالمل  حي 

711)6)يلناض أ يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)18)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3894.

185I

مكأب يلجرردي

MORAOUAI
إعالن مأعدد يلقريأيت

مكأب يلجرردي
شاأع 18 ن نبر أقم 4) يلناض أ ، 

111)6، يلناض أ يملغرب
MORAOUAI »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: حي يرالد 
لحسن أقم )) 111)6 يلناض أ 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.7455

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تم يتخاذ) ((1(1 14)شتنبر) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تم) يل حاد  يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
 41.111 من) يلشركة  أيسما   أف  

دأهم يلى)111.111)دأهم.

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

تم) يل حاد  يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تح يل مقر يلشركة يلى حي عاأيض)
تجزئة يلنجاح أقم)141)يلناض أ

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تم) يل حاد  يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يالشغا ) ينشطة  على  يلتشطاب 

يلعامة ر يلأصدير ر يالسأيريد ر زيادة)

ينشطة يلأجاأة يلحريسة يلأنظاف)

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تم) يل حاد  يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يقريأ قان ن يسا�سي جديد للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

ر) يالأض  يشغا   (: يلشركة) نشاط 

هندسة مدناة ت أيد يمل يد ر) يلبناء)

يملعديت يلنضافة ر يلحريسة

بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تجزئة) عاأيض  حي  (: يلشركة) مقر 
يلنجاح أقم)141)يلناض أ

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

 111.111 ( يملريبطين) خالد  يلساد 

دأهم

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:))

يلساد خالد يملريبطين))1.111)حصة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3976.

186I

O.I.FI.COM((sarlau

 PHARMACIE DE L’ÉTOILE
SALÉ SARLAU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دياأ 3، عماأة 9، شقة 4، لغريبلاة ، 

11161، سال يملغرب

 PHARMACIE DE L’ÉTOILE SALÉ

SARLAU شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 7)، 
شاأع يلعل يين، يلقرية - 11131 سال 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
345(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 PHARMACIE DE L’ÉTOILE SALÉ

.SARLAU
غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

(،(7 :)أقم) عن ين يملقر يالجأماعي)
شاأع يلعل يين،)يلقرية)-)11131)سال)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

8.961.111)دأهم،)مقسم كالأالي:
 89.611 ( (: يلساد ب 3كري جما )

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) جما   ب 3كري  يلساد 
بئر) فاأس  يرالد  شاأع  ب شرى  فاال 
يلر3اط) (11171 يلس �سي) قاسم 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) جما   ب 3كري  يلساد 
بئر) فاأس  يرالد  شاأع  ب شرى  فاال 
يلر3اط) (11171 يلس �سي) قاسم 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بسال) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)37444.

187I

GLOBE FIDUCIAIRE

CARLY TUBE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شاأع يلزأقط ني يلطابق 9 أقم 
18 ، 1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

CARLY TUBE  شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 14),شاأع 
يبن سينا٫ حي يلهناء٫ حي يلحسني 
٫يلديأ يلباضاء. - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(61393

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 16)شتنبر) يملؤأخ في)
زهير) مسير جديد للشركة يلساد)ة))

صالح يلدين كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794185.
188I

ABA GESTION SARLAU

BOUDAROUA IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
 BOUDAROUA IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي )33،شاأع 
إبريهام يلررديني ،إقامة يلريحان 

،يلطابق5 أقم 1) حي معاأيف يلديأ 
يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.511445

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
»111.111)دأهم«)تي من)»111.111 
عن) دأهم«) ((11.111« إلى) دأهم«)
تر) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793983.

189I

Ste(Abdoune(Conseil

IDR PROMOTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Ste(Abdoune(Conseil
أقم 4 إقامة فاطمة شاأع م الي 

أشاد يبطلس طريق صفرر فاس ، 
31111، فاس يملغرب

IDR PROMOTION  شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي قطعة 94 
ب إقامة يلسالم يلشقة 8 تجزئة 

يلسالم طريق صفرر فاس - 31111 
فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69599

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (14
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 IDR (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. PROMOTION
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.
قطعة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
8)تجزئة) 94)ب إقامة يلسالم يلشقة)
 31111 (- يلسالم طريق صفرر فاس)

فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

((: يلعزيز) عبد  يإلدأي�سي  يلساد 
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
 511 ( (: ب خرطة) إدأيس  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلعزيز) عبد  يإلدأي�سي  يلساد 
تجزئة م الي يدأيس) (174 عن ينه)ي))

يملرجة فاس)31111)فاس يملغرب.
يلساد إدأيس ب خرطة عن ينه)ي)))
8)تجزئة) 94)ب إقامة يلسالم يلشقة)
 31111 فاس) صفرر  طريق  يلسالم 

فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعزيز) عبد  يإلدأي�سي  يلساد 
تجزئة م الي يدأيس) (174 عن ينه)ي))

يملرجة فاس)31111)فاس يملغرب
يلساد إدأيس ب خرطة عن ينه)ي)))
8)تجزئة) 94)ب إقامة يلسالم يلشقة)
 31111 فاس) صفرر  طريق  يلسالم 

فاس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)18)4.
191I

AZIZI.SH S.A.R.L

AZIZI.SH S.A.R.L
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AZIZI.SH S.A.R.L
تجزئة يل كالة 11 بل ك E أقم 646 ، 

71111، يلعا ن يملغرب
AZIZI.SH S.A.R.L شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يل كالة 11 بل ك E أقم 646 يلعا ن. 
- 71111 يلعا ن يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

37341

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

AZIZI.(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.SH S.A.R.L

تصنا  ر) (: غرض يلشركة بإيجاز)

با  يملفررشات،)تصنا  يبثاث).

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يل كالة)11)بل ك)E)أقم)646)يلعا ن.)

- 71111)يلعا ن يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عبد يلعزيز عزيزي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عزيزي) يلعزيز  عبد  يلساد 

بل ك س مدينة) (388 أقم) عن ينه)ي))

يل حدة))71111)يلعا ن يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عزيزي) يلعزيز  عبد  يلساد 

بل ك س مدينة) (388 أقم) عن ينه)ي))

يل حدة))71111)يلعا ن يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ))1)ي لا ز)

1)1))تحت أقم)131).

191I

147DESIGN

147DESIGN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

147DESIGN

 AV(AL(ABTAL(AGDAL(Trst، ,15

10090، RABAT(MAROC

147DESIGN شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 15، محج 

يببطا  مكأب 4، تكدي   - 11191 

يلر3اط يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

154649

 1( عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.147DESIGN

شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لبا  يمل يد ريلخدمات.

عن ين يملقر يالجأماعي):)15،)محج)

 11191 (- ( تكدي ) (،4 يببطا  مكأب)

يلر3اط يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلبردرعي) منير  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلبردرعي  منير  يلساد 

 AMAL4 HAY EL HANA BLOC (

.N(( 11141 RABAT MAROC

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلبردرعي  منير  يلساد 
 AMAL4 HAY EL HANA BLOC (

N(( 11141 RABAT MAROC
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)-.
19(I

STE FIDU-LIDOU SARL

M-BOARD
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE(LALLA(HASNA
 IMMEUBLE(PASIFIC(III 3EME
 ETAGE(BUREAU 14 VN(FES،

30000، FES(MAROC
M-BOARD شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 18 
بل ك -س- حي يل فاق  طريق عين 
يلسمن  زريغة  - 31111 فاس 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69633
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.M-BOARD
يلأجاأة) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

ياللكتررناة
-)يملعامالت يلأجاأية

-)يالسأيريد ريلأصدير.
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
طريق) ( يل فاق) حي  -س-) بل ك) (18
31111)فاس) (- ( )زريغة) عين يلسمن)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد فريد محسين):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد ي نس قادي):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) محسين  فريد  يلساد 

يلحي يالديأي))34111)تارنات يملغرب.

عن ينه)ي)) قادي  ي نس  يلساد 

 114 أقم) ( (1( يلعاطي) ت سعة عين 

111)5)يلريشادية))يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) محسين  فريد  يلساد 

يلحي يالديأي))34111)تارنات يملغرب

عن ينه)ي)) قادي  ي نس  يلساد 

 114 أقم) ( (1( يلعاطي) ت سعة عين 

111)5)يلريشادية))يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4246/21.

193I

GLOBE FIDUCIAIRE

CARLY TUBE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

14  شاأع يلزأقط ني يلطابق 9 أقم 

18 ، 1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

CARLY TUBE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 14),شاأع 

يبن سينا٫ حي يلهناء٫ حي يلحسني 

٫يلديأ يلباضاء - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(61393
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بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 شتنبر) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

ن أيلدين زهير)) )ة)) تف يت يلساد)

451)حصة يجأماعاة من تصل)451 

حصة لفائدة))يلساد))ة))صالح يلدين)

زهير بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794185.

194I

يدك  ك نسال

UNITED PETROLEUM
تعاين أئيس مجلس يإلديأة

يدك  ك نسال

6) حي يلريحان يلطابق 1 يلشقة ) 

حي يلريحة. ، 1551)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

UNITED PETROLEUM »شركة  

يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 375  

عماأة فاال طابق 3 أقم 9 طريق 

يلجديدة - 63)1) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

»تعاين أئيس مجلس يإلديأة«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.439317

يإلديأي)) يلعام  يلجم   إطاأ  في  (

يملؤأخ في)19)ي لا ز)1)1)

تديمي) يلساد  تعاين  تقرأ 

عبديلحماد)

شركة) إديأة  ملجلس  أئيسا 

UNITED PETROLEUM

بأاأيخ:)19)ي لا ز)1)1)

له) يملخ لة  يلصالحاات  رتأمثل 

فاما يلي:)أئيس مجلس يإلديأة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)741)79.

195I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

ZG DERMAPHARM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES. ، 30000، فاس يملغرب

ZG DERMAPHARM  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مبنى 15 

مكأب أقم 15 يلطابق يلثاني شاأع 

ج الن شاأع طنجة تطلس - 31111 

فاس  يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69611

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 ZG (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. DERMAPHARM

-تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملسألزمات) تر  يإلكسس يأيت 

يلخاصة بالصادلة

مسأحضريت) منأجات  -تاجر 

يلأجمال بالجملة

-تاجر تر رساط يق م باالسأيريد)

ريلأصدير.

 15 مبنى) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

يلثاني شاأع) يلطابق  (15 مكأب أقم)

 31111 (- ج الن شاأع طنجة تطلس)

فاس))يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( يلسادة يكماأي زينب)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يلسادة يكماأي زينب)
17)مدخل) 19)شاأع يلج الن يلشقة)

))م.ج فاس))31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( يلسادة يكماأي زينب)
17)مدخل) 19)شاأع يلج الن يلشقة)

))م.ج فاس)31111)فاس))يملغرب)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3))4.
196I

AMJAD ANOUAR

DAR LFARH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

DAR LFARH شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين 
ر يملغرب يلعربي شقة أقم )1 - 
11)14 سادي سلامان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3175

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) ((4
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 DAR (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LFARH
مم ن) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحفالت
مخبزة.

يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين ر)
يملغرب يلعربي شقة أقم))1 - 11)14 

سادي سلامان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: زينب) يملريبط  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) زينب  يملريبط  يلسادة 
يقامة جاسم) يلشفاء) زنقة عين  (16
محمد شقة)31)ب أك ن)1141))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) زينب  يملريبط  يلسادة 
يقامة جاسم) يلشفاء) زنقة عين  (16
محمد شقة)31)ب أك ن)1141))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) ( سلامان) بسادي  يالبأديئاة 

19)ي نا )1)1))تحت أقم)146.
197I

ACCOMPT CONSULTING

CONCARIF ORIENTAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME
 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC
CONCARIF ORIENTAL  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي  تجزئة  
18 تجزئة عقال ر شركائه طريق 

يلعينـ  رجدة OUJDA 60000 رجدة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38161

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. CONCARIF ORIENTAL
تط ير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتدبير ر مشغل يملحجر
تعما  مخألفة
يشغا  عامة.

تجزئة)) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
طريق) شركائه  ر  عقال  تجزئة  (18
يلعين)ـ)رجدة)OUJDA 61111)رجدة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: باأك) بن  ناصر  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( يلساد ناصر بن باأك)
شركائه) ر  عقال  تجزئة  (18 ( تجزئة)
رجدة) (61111 رجدة) ـ) يلعين) طريق 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( يلساد ناصر بن باأك)
شركائه) ر  عقال  تجزئة  (18 ( تجزئة)
رجدة) (61111 رجدة) يلعين  طريق 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3318.

198I

عاد  يلزماأة)-)محاسب-

KRIACH TRANSORT INTER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

عاد  يلزماأة - محاسب-

51) حي يالديأسة بل ك ) تازة ، 

35111، تازة يملغرب

 KRIACH TRANSORT INTER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 

جماعةترالد يز3ايريملركز - )3514 

تازة يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4559

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ) ((1(1 شتنبر) (14 في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 KRIACH يل حاد) يلشريك  ذيت 

TRANSORT INTER))مبلغ أتسمالها)

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

(- يإلجأماعي جماعةترالد يز3ايريملركز)

:)-عدم) )3514)تازة يملغرب نتاجة  )

يملردردية).

ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

 3514( (- يز3ايريملركز) جماعةترالد 

تــــازة يملغرب.)

ر عين:

ر) كريعش  ( محمد) يلساد)ة))

يملركز)) يز3اير  جماعةترالد  عن ينه)ي))

)ة)) كمصفي) يملغرب  تازة  (3514(

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)517/2021.

199I

HR AUDIT

ATS NETWORKS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تكن 3اأك 

طريق يلن يصر يلطابق 3 يملكأب 

)31  - 1461) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(36419

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))أرجي فرح)311 

 3.111 تصل) من  يجأماعاة  حصة 

فادي) ( )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

يلطبا  بأاأيخ))1)ماي)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي نا )1)1))تحت أقم)737155.

(11I

HR AUDIT

ATS NETWORKS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تكن 3اأك 

طريق يلن يصر يلطابق 3 يملكأب 

)31 - 1461) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(36419

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تعاين) تم  ((1(1 ماي) (11 في) يملؤأخ 

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلط يلي س كانة كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي نا )1)1))تحت أقم)737411.

(11I

HR AUDIT

ATS NETWORKS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تكن 3اأك 

طريق يلن يصر يلطابق 3 يملكأب 

)31 - 1461) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(36419

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم تعاين) ((116 ماأس) ((3 يملؤأخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلررتابي ص فاا كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تبريل)116))تحت أقم)581573.

(1(I
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HR AUDIT

ATS NETWORKS
إعالن مأعدد يلقريأيت

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يلطابق 6 

مكأب 15›16 يلزأقط ني - 1111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(36419

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)1))ماي)115)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1.)تح يل يملقر يإلجأماعي:)

تح يل) ( مايلي:) على  ينص  يلذي 

مكأب) (6 يلطابق) يلعن ين  من  يملقر 

إلى) يلزأقط ني يلديأ يلباضاء) (16’15

 3 يلطابق) يلن يصر  طريق  تكن 3اأك 

يملكأب))31)يلديأ يلباضاء

).)أف  أتسما  يلشركة:) قريأ أقم)

أف  أتسما ) يلذي ينص على مايلي:)

يلى) دأهم  ((1.111 من) يلشركة 

دمج) طريق  عن  دأهم  (311.111

يالحأااطاات

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:))

يملقرتكن 3اأك طريق يلن يصر يلطابق)

3)يملكأب))31)يلديأ يلباضاء

على) ينص  يلذي  (:7 (,6 أقم) بند 

 311.111 يلشركة) أتسما   مايلي:)

دأهم)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)115))تحت أقم)914)58.

(13I

HR AUDIT

ATS NETWORKS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

HR AUDIT
 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،
CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
6 مكأب 15›16 يلزأقط ني يلديأ 
يلباضاء 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

CRI(36419
في) مؤأخ  حر  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((111 تبريل) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 ATS (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.NETWORKS
خدمة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعل ماات ر يلأكن ل جاا يلحديثة.
يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلديأ) يلزأقط ني  (16’15 مكأب) (6
يلباضاء) يلديأ  ((1111 يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (111 ( (: يلساد أرجي فرح)

بقامة)11.111)دأهم للحصة).
يلساد يلطبا  فادي):))111)حصة)

بقامة)11.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فادي  يلطبا   يلساد 
يلزأقط ني) (16’15 مكأب) (6 يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

عن ينه)ي)) فرح  أرجي  يلساد 

يلزأقط ني) (16’15 مكأب) (6 يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) فادي  يلطبا   يلساد 

يلزأقط ني) (16’15 مكأب) (6 يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب

عن ينه)ي)) فرح  أرجي  يلساد 

يلزأقط ني)) (16’15 مكأب) (6 يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (5 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

.CRI(36419(تبريل)111))تحت أقم

(14I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

شركة العمري سمية
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA

COMTABILITE

 N°7 Bureau(n°4 kiss. Mernissi

 AV(Llalla(Meryem(V.N. FES،

30000، FES(MAROC

شركة يلعمري سماة شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 8) 
أقم 79 حي ريد فاس فاس - 1)311 

فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

68885

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((5

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
شركة) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

يلعمري سماة.
صناعة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتجاأة يملالبس.
 (8 عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع)
 311(1 79)حي ريد فاس فاس)-) أقم)

فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلسادة يلعمري سماة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة يلعمري سماة عن ينه)ي))
  658 أقم) دي   قطاع  يلرحمة  حي 

11171)سال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة يلعمري سماة عن ينه)ي))
  658 أقم) دي   قطاع  يلرحمة  حي 

11171)سال يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (14 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3465.
(15I

عزيلدين يلعزرزي خبير قضائي محلف لدى يملحاكم)

خبير محاسب مدقق حسابات

ألكسندر شريدان ماروك
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

عزيلدين يلعزرزي خبير قضائي 
محلف لدى يملحاكم خبير محاسب 

مدقق حسابات
زيرية شاأع محمد يلخامس ر شاأع 

يبن كثير إقامة درس ماأس أقم 68 ، 
91111، طنجة يملغرب

تلكسندأ شريدين ماأرك شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يالجأماعي : شاأع 
محمد يلخامس 41 إقامة يل يحة 

مكأب أقم ) - 91111 طنجة 
يملغرب.
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قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.1((19
عن) يلصادأ  يلحكم  بمقأ�سى 
يلصادأ) بطنجة  يلأجاأية  يملحكمة 
 2519/8204/2017 أقم) يمللف  في 
تقرأ) (، ((119 دجنبر) (13 في) يملؤأخ 
حل شركة تلكسندأ شريدين ماأرك)
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ)
رعن ين) دأهم  (311.111 أتسمالها)
محمد) شاأع  يالجأماعي  مقرها 
مكأب) يل يحة  إقامة  (41 يلخامس)
أقم)) - 91111)طنجة يملغرب نتاجة)
لأ قفها عن يلنشاط منذ مدة ر لم)
تحقق تية تأقام معامالت يبأديء)من)

سنة)114) .
عزيلدين) يلساد)ة)) عين:) ر  (
شاأع) زيرية  عن ينه)ي)) ر  يلعزرزي 
كثير) يبن  شاأع  ر  يلخامس  محمد 
 91111  44 إقامة درس ماأس أقم)

طنجة يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
زيرية) رفي  ((1(1 ي نا ) ((8 بأاأيخ)
شاأع محمد يلخامس ر شاأع يبن كثير)
 91111 - 44 إقامة درس ماأس أقم)

طنجة يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46381).

(16I

Sté(ATM(-(art(tendance(management-sarl

SOCIETE NAKTUL TRANS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
يسأدأيك خطٍإ

يسأدأيك خطٍإ رق  بالجريدة 
يلرسماة

 Sté(ATM - art(tendance
management-sarl

شاأع قس  مديح،عماأة 
بنعصمان،شقة ) تازة تازة 

يلجديدة، 35111، تازة يملغرب
 SOCIETE NAKTUL TRANS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
 رعن ين مقرها يإلجأماعي مركب 1) 
غشت يمللك يملسمى بركة أقم 57 

حي م الي ي سف تازة - 35111 تازة 
يملغرب.

بالجريدة) رق   خطٍإ) إسأدأيك  (
يلرسماة عدد))568)بأاأيخ))))شتنبر)

.(1(1
تصحاح يسم يملسير ر) (: بدال من)
يلشريك يل حاد حسن نهض بدال من)

محمد نهض
يقرت):)حسن نهض ه  يملسير)

يلباقي بدرن تغاير.
(17I

Annonce

BNST FOOD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

Annonce
إقامة يلصفا 15) يلطابق ) شقة 

)1 حي منضررنا عين يلشق يلباضاء 
، 1461)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BNST FOOD شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
سالم يلشرقاري أقم 13 يلديأ 

يلباضاء - 1361) يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.3(5167
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)11)تبريل)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»شاأع سالم يلشرقاري أقم)13)يلديأ)
يلباضاء) يلديأ  ((1361 (- يلباضاء)
سنتربرج) ماأينا  »كازي  إلى) يملغرب«)
شاأع) (11 طابق) (1 أقم) كريسأا  
يلباضاء)) يلديأ  ((1111 (- يمل حدرن)

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم))78855.
(18I

EURO SERVICES PROTECTION GROUPE

 EURO SERVICES

PROTECTION GROUPE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 EURO SERVICES PROTECTION

GROUPE

96 شاأع آنفا إقامة أ3ا  آنفا يلطابق 

9 أقم 91 ، 1111)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 EURO SERVICES PROTECTION

GROUPE  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 96 شاأع 

آنفا إقامة أ3ا  آنفا يلطابق 9 أقم 

91 - 1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516985

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 EURO SERVICES PROTECTION

. GROUPE

غرض يلشركة بإيجاز):)تديء)جما )

ريلخدمات) يالستشاأيت  خدمات 

رتقديم) ريلسمسرة  ريلعم الت 

رسالة) رتي  شركة  تي  إلى  يبعما  

مجا ) عن  يلنظر  بغض  يستثماأية 

هائة) بي  ركذلك  لألفريد  (، تدخلها)

عامة تر شبه عامة)؛.

96)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
آنفا إقامة أ3ا  آنفا يلطابق)9)أقم)91 

- 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 
100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:

كمال) پسكا   كريسأ ف  يلساد 
 111 حصة بقامة) (1.111 ( (: ڢااين )

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
كمال) پسكا   كريسأ ف  يلساد 
جاكرندي باب) (161 ڢااين  عن ينه)ي))
 41111 ( إغلي شاأع محمد يلسادس)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
كمال) پسكا   كريسأ ف  يلساد 
جاكرندي باب) (161 ڢااين  عن ينه)ي))
 41111 ( إغلي شاأع محمد يلسادس)

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

(19I

bemultico(( بام لأاك

JAOUAD TRANSFERT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

bemultico   بام لأاك
أقم 116 شقة أقم 11 يلزيأ ن 

يملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

JAOUAD TRANSFERT  شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم )1 

يلعماأة د 5) يملنص أ 3 شاأع محمد 
6 مكناس - 51111 مكناس يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.41633
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
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)ة))أشاد يلحمدي) تف يت يلساد)
حصة يجأماعاة من) (1.111 ( عل ي)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
 1( بأاأيخ) ( )ة))تحمد يلحمدي عل ي)

غشت)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)81)4.
(11I

bemultico(( بام لأاك

JAOUAD TRANSFERT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

bemultico   بام لأاك
أقم 116 شقة أقم 11 يلزيأ ن 

يملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

JAOUAD TRANSFERT   شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم )1 

يلعماأة د 5) يملنص أ 3 شاأع محمد 
6 مكناس - 51111 مكناس يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.41633
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تم تعاين) )1)غشت) يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلحمدي عل ي تحمد كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)81)4.
(11I

AMJAD ANOUAR

 STE DE CONSTRUCTION
AL›HASSBI TRAV

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83

SLIMANE MAROC
 STE DE CONSTRUCTION

AL›HASSBI TRAV شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين 
ر يملغرب يلعربي شقة أقم )1 - 
11)14 سادي سلامان يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3((5
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE DE(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها
 CONSTRUCTION AL’HASSBI

.TRAV
تشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء.
يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين ر)
يملغرب يلعربي شقة أقم))1 - 11)14 

سادي سلامان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 411 ( (: يدأيس) يلحسبي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 311 ( (: محسن) يلحسبي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 311 ( (: حسن) يلحسبي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلحسبي يدأيس عن ينه)ي))
 14(11 دريأ سادي حك ش ب معيز)

سادي سلامان يملغرب.
يلساد يلحسبي محسن عن ينه)ي))
 14(11 دريأ سادي حك ش ب معيز)

سادي سلامان يملغرب.

عن ينه)ي)) يلحسبي حسن  يلساد 

 14(11 دريأ سادي حك ش ب معيز)

سادي سلامان يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يلحسبي يدأيس عن ينه)ي))

 14(11 دريأ سادي حك ش ب معيز)

سادي سلامان يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( سلامان) بسادي  يالبأديئاة 

1))شتنبر)1)1))تحت أقم)93).

(1(I

CONCILIUM EXPERTISE

 GENERALE D›ELECTRICITE

ET DOMOTIQUE
إعالن مأعدد يلقريأيت

CONCILIUM EXPERTISE

9, زنقة م �سى يبن نصير، يلطابق 

يلخامس، شقة أقم  ،18 غ تيي 

يلديأ يلباضاء ، 1161)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

 GENERALE D›ELECTRICITE

ET DOMOTIQUE »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: جنان 

كالاف أناا يقامة يسرى 16طابق 

3شقة 15ع/ش يلديأ يلباضاء  - 

1111) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.338957

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)17)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 

بمبلغ) يلشركة  أتسما   أف   مايلي:)

(« 1.119.111)دأهم«)تي من) (« قدأه)

1.511.111)دأهم«)إلى)»)619.111.) 

مقاصة) إجريء) طريق  عن  دأهم«)

م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
تخفاض أتسما  يلشركة عن طريق)
بما) يملتريكمة  يلخسائر  يمأصاص 
رذلك) دأهم«) (719.300،00« قدأه)

بالغاء)7.193)حصة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:7 أقم) بند 
في) يلشركاء) من  كل  يساهم  مايلي:)
يلحي) يلساد عبد  (- ( بمبلغ:) يلشركة 
(- دأهم) (951.111.11 بن عمر بمبلغ)
بمبلغ) يملحريز  فاصل  محمد  يلساد 
يك ن) تن  تي  دأهم  (951.111.11
يملبلغ يإلجمالي)1،900،000.00)دأهم
بند أقم)8:)يلذي ينص على مايلي:)
عشرآالف) تسعة  إلى  مقسمة  رهي 
دأهم) مائة  بقامة  سهم  ((19111(
)111.11)دأهم))لكل سهم.)في تمثال)
ـ)يلساد) مساهماتهم)،)ُيعزى ذلك إلى:)
ـ) حصة) (9511 عمر) بن  يلحي  عبد 
 9511 يملهريز) فاصل  محمد  يلساد 

حصة تي إجمالي)19111)حصة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793919.
(13I

AMJAD ANOUAR

SOLIBRIS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AMJAD ANOUAR
 HAY(ESSALAM(BLOC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 84-83
SLIMANE MAROC

SOLIBRIS شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين 
ر يملغرب يلعربي شقة أقم )1 - 
11)14 سادي سلامان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3183
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOLIBRIS
مكأب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتشغال،)يلأك ين،)يالستشاأة.
يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
رديد جهان زيرية شالرع بئرينزأين ر)
يملغرب يلعربي شقة أقم))1 - 11)14 

سادي سلامان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: هشام) جمال  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) هشام  جمال  يلساد 
سادي) يقامة  تأسالن  شكاب  زنقة 
يلقناطرة) (14111  15 شقة) يدأيس 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) هشام  جمال  يلساد 
سادي) يقامة  تأسالن  شكاب  زنقة 
يلقناطرة) (14111  15 شقة) يدأيس 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) ( سلامان) بسادي  يالبأديئاة 

4))ي نا )1)1))تحت أقم)166.
(14I

BENMANSOUR FOR LIVRAISON EXPRESS

LAHLOU CUISINE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

LAHLOU CUISINE
48 زنقة يرالد زيان ، )1)6)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

LAHLOU CUISINE  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 48 زنقة 

يرالد زيان  - )1)6) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.453639

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 شتنبر) (19 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) ((.511.111«

 3.111.111« إلى) دأهم«) (511.111«

تقديم حصص) ( (: عن طريق) دأهم«)

نقدية تر عاناة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793318.

(15I

SAGEST

L›AXE DES PNEUS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE(IMAM(MALIK 1er

 ETAGE(APPT(N° 4 VN(FES ،

30000، FES(MAROC

L›AXE DES PNEUS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 5 ي 

يلزنقة 814 يلحي يلصناعي  سادي 

يبريهام  - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

696(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 L’AXE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.DES PNEUS
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يطاأيت يلعجالت بالجملة).
ي) (5 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
سادي) ( يلصناعي) يلحي  (814 يلزنقة)

يبريهام))-)31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 99.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
: (  يلساد عبد يلجلال يملنص أي)
331)حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

 331 ( (: ( يبزرزي) يدأيس  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 331 ( (: يملعظم) يلحسين  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يملنص أي)) يلجلال  عبد  يلساد 
عماأة) يملشماش  دأب  عن ينه)ي))
يلخطاب) يبن  شاأع  (1( يلشقة) ب 

31111)فاس يملغرب.
عن ينه)ي)) ( يلساد يدأيس يبزرزي)
يلطابق يلثاني باب يلغ  ) (16 عماأة)

ظهر يملهريز))31111)فاس يملغرب.
يلساد يلحسين يملعظم عن ينه)ي))
8)زنقة ريد يبي أقريق يلنرجس)31111 

فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملنص أي)) يلجلال  عبد  يلساد 
عماأة) يملشماش  دأب  عن ينه)ي))
يلخطاب) يبن  شاأع  (1( يلشقة) ب 

31111)فاس يملغرب
عن ينه)ي)) ( يلساد يدأيس يبزرزي)
يلطابق يلثاني باب يلغ  ) (16 عماأة)

ظهر يملهريز))31111)فاس يملغرب
يلساد يلحسين يملعظم عن ينه)ي))
8)زنقة ريد يبي أقريق يلنرجس)31111 

فاس))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)44)4.
(16I

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

AMARA EXPORT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE OUARDIGHA

 AG RUE DU LAC ET RUE DES

 MARTYRS(OUED(ZEM، 25350،

OUED ZEM MAROC

AMARA EXPORT  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 41 حي 

يلشهديء يلقريعة - 5351) ريدي زم 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(19

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. AMARA EXPORT

تصدير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريسأيريد

با  م يد يلبناء.

حي) (41 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

ريدي زم) ((5351 (- يلقريعة) يلشهديء)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 91.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 911 ( (: يلساد عبد يلكريم عماأة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
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عماأة) يلكريم  عبد  يلساد 

ريدي زم) ((5351 ريدي زم) عن ينه)ي))

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عماأة) يلكريم  عبد  يلساد 

ريدي زم) ((5351 ريدي زم) عن ينه)ي))

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة ب يدي زم))بأاأيخ)16)شتنبر)

1)1))تحت أقم)197/2021.

(17I

HR AUDIT

ATS NETWORKS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

HR AUDIT

 BD AL QODS IMM LES

 ROSIERS(APPT(A22 ، 20460،

CASABLANCA MAROC

ATS NETWORKS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تكن 3اأك 

طريق يلن يصر يلطابق 3 يملكأب 

)31 - 1461) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(63419

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم تعاين) ((1(1 ن نبر) (11 يملؤأخ في)

مسير جديد للشركة يلساد)ة))فادي)

يلطبا  كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (5 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

يناير)1)1))تحت أقم)563)76.

(18I

”SOCIETE SLT TECHNOLOGY’’ SARL AU

 SLT TECHNOLOGY
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 SOCIETE SLT TECHNOLOGY’’

”SARL AU

 BOULEVARD ZERKTOUNI N°

 46 ETAGE 2 APPARTEMENT 6 ،

20002، CASABLANCA(MAROC

 ”SLT(TECHNOLOGY ‘’SARL(AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 46 شاأع 

يلزأقط ني طابق ) أقم 6 - )111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516419

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((3

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 SLT (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.”TECHNOLOGY ’’SARL AU

يلأجاأة) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

تجهزة) لجما   ريلأصدير  ريالسأيريد 

يلكمبا تر.

ملعديت) بالأقساط  يلبا   (-

يملعل مات ريالتصاالت.

تجهزة) جما   رصاانة  إصالح  (-

يلكمبا تر..

46)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
 (111( -  6 ))أقم) يلزأقط ني طابق)

يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: محمد) صااد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) محمد  صااد  يلسادة 
 (6 أقم) (35 بل ك) عثمان  سادي 

1711))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) محمد  صااد  يلساد 
 (6 أقم) (35 بل ك) عثمان  سادي 

1711))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)413)3.
(19I

GESTION ALJANOUB

VMA SAHARA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

GESTION ALJANOUB
زنقة تط ين حي يلسعادة عماأة أقم 
) يلطابق يلثالث يلعا ن ، 71111، 

يلعا ن يملغرب
VMA SAHARA شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : إقامة 
يلفأح ساحة يلدشيرة يلطابق يلثالث 
يلعماأة 7 يلعا ن 71111 يلعا ن 

يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.1(9(1

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ي نا ) (18 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (VMA SAHARA حل)
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
 111.111 أتسمالها) مبلغ  يل حاد 
دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة)
يلفأح ساحة يلدشيرة يلطابق يلثالث)
يلعا ن) (71111 يلعا ن) (7 يلعماأة)

يملغرب نتاجة النعديم يلنشاط.
ر عين:

بررسبر ي ني ر) ( ( ( تماأ) يلساد)ة))
عن ينه)ي))فاال))B5)يل يدي)1)يلبساتين)
يلر3اط يملغرب) (11151 يملنزه يلر3اط)

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
إقامة) رفي  ((1(1 تكأ 3ر) (15 بأاأيخ)
يلفأح ساحة يلدشيرة يلطابق يلثالث)
يلعا ن) (71111 يلعا ن) ( (7 يلعماأة)

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)3006/2021.
((1I

AB RED1 COMPTA

LE GRAND BLEU FISH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
LE GRAND BLEU FISH  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مبنى 
نزهة  طريق طه حسين حي يلبحر  

بالنشيت 17 ، يمليزينين يلطابق 
يبأ�سي مبنى نزهة  طريق طه حسين 
حي يلبحر  بالنشيت 17 ، يمليزينين 
يلطابق يبأ�سي 91171 طنجة 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.113917

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 شتنبر) ((( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
ب ن ة) نادية  )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (111
111)حصة لفائدة))يلساد))ة))زكرياء))
شتنبر) ((( بأاأيخ) يالأياحي  يالدأي�سي 

.(1(1
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))841.
((1I

fam(consulting

CHARAOUI IMMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

CHARAOUI IMMO  شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 4 
يالقامة س يأرنجي س 4 عين يلسن 

طريق فرركة ملحاماد مريكش - 
41111 مريكش يملغرب .

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.111967
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((19
)يلساد))ة))ن أ) 1.111)حصة لفائدة)
غشت) (13 بأاأيخ) ( شريري) ( يلدين)

.(1(1
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((19
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111
غشت) (13 بأاأيخ) ( شريري) ش قي 

.(1(1
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((19
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111
غشت) (13 بأاأيخ) ( شريري) ( فأاحة)

.(1(1
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (119
1.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))يمانة))

شريري))بأاأيخ)13)غشت)1)1).
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (119

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111

غشت) (13 بأاأيخ) ( شريري) ( شرف)

.(1(1
محمد شريري)) )ة)) تف يت يلساد)

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (1(5

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111

غشت) (13 بأاأيخ) ( يقر�سي) ( فاطنة)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7789)1.

(((I

AB RED1 COMPTA

LE GRAND BLEU FISH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

AB(RED1 COMPTA

 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000

LE GRAND BLEU FISH   شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مبنى 

نزهة  طريق طه حسين حي يلبحر  

بالنشيت 17 ، يمليزينين يلطابق 

يبأ�سي مبنى نزهة  طريق طه حسين 

حي يلبحر  بالنشيت 17 ، يمليزينين 

يلطابق يبأ�سي 91171 طنجة 

يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.113917

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تم تعاين) )))شتنبر) يملؤأخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كمسير) ( زكرياء) يلرياحي  يالدأي�سي 

رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))841.

((3I

secotrages(snc

ENGINE -POWER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

secotrages(snc

أقم ) زنقة يدأيس يلاام أي بالعربي 

رجه عررس مكناس ، 51111، 

مكناس يملغرب

ENGINE -POWER شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 381 

الفريي يلسعادة  - 51111 مكناس 

يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.(6969

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 19)شتنبر) يملؤأخ في)

ذيت) شركة  (ENGINE -POWER

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم)

 381 أقم) يإلجأماعي  رعن ين مقرها 

مكناس) (51111 (- ( الفريي يلسعادة)

يسأمريأ) السأحالة  نتاجة  يملغرب 

يلشركة.

ر عين:

ر) يلسناأي  ( سعاد) يلساد)ة))

يجديد) 461دي أ  أقم) عن ينه)ي))

يملغرب) مكناس  (51111 بابا) سادي 

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

بأاأيخ)19)شتنبر)1)1))رفي أقم)381 

مكناس) (51111 (- ( الفريي يلسعادة)

مكناس.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)319.

((4I

FIGENA SARL

IMANE SPA SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIGENA SARL

 BD(MED 5 RES.MIMOUSA 149

 1 3 ETG(N 47.TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

IMANE SPA SARL AU شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي زياتن 

،مجم  يملنزه، ، فاال أقم 4،يلطابق 

).طنجة  - 91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1(43

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.IMANE SPA SARL AU

يلعناية) (• (: غرض يلشركة بإيجاز)

بجسم يإلنسان.

تصفاف) (- يلغسال) صباغة  (•

خدمات) (- يلشعر رعالجات يلأجمال)

يلحريأية) يبنشطة  (- يلجنازيت)

يلحمامات) (- يلبحر) بمااه  ريملعالجة 

رعالجات يلجسم يبخرى..

عن ين يملقر يالجأماعي):)حي زياتن)

4،يلطابق) فاال أقم) (، ،مجم  يملنزه،)

).طنجة))-)91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
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 1.111 ( (: م من) يمان  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) م من  يمان  يلسادة 

 9 يملجم  يلحسني باتي سكن عماأة)

أقم)16) 91111)طنجة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) م من  يمان  يلسادة 

 9 يملجم  يلحسني باتي سكن عماأة)

أقم)16) 91111)طنجة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)58)46).

((5I

CASA BELLA TEXTILES SARL

CASA BELLA TEXTILLES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

CASA BELLA TEXTILES SARL

 BAT(FAYCAL 1ER(ETG(APPT(N°2

 QU OULAD BRAHIL NADOR

 BAT(FAYCAL 1ER(ETG(APPT(N°2

 QU(OULAD(BRAHIL(NADOR،

62000، NADOR(Maroc

CASA BELLA TEXTILLES  شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي بناية 

فاصل ، يلطابق يالر  يلشقة 

) تجزئة يلصناعي يرالد بريهام 
يلناض أ بناية فاصل يلطابق يالر  

يلشقة يثنان تجزئة صناعاة يرالد 

يبريهام يلناض أ 111)6 يلناض أ 

يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.136(

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 15)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلحمديري علي كمسير آخر.

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)13)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3917.

((6I

(S COMPTE

STE ALTAGRIMAR
إعالن مأعدد يلقريأيت

(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH

 CERCLE(BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC

STE ALTAGRIMAR »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 14 

يلشاأع يلرئي�سي مركز بني بأار - 

)5)5) يبي يلجعد يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.493

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)4))شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 

من) يجأماعاة  حصص  با   مايلي:)

للساد) م ل د  يل هابي  يلساد  طرف 

يلسعدي محمد

على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 

تغير يلشكل يلقان ني للشركة) مايلي:)

من شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

ذيت يلشريك يل حاد يلى شركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد يلسعدي محمد كمسير)

جديد للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:6 أقم) بند 

م ل د) يل هابي  (* يملساهمة:) مايلي:)

يلسعدي محمد) (* دأهم) (51111.11

51111.11)دأهم).

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يل هابي م ل د) (* أتس ما  يلشركة:)
يلسعدي) (* يجأماعاة) حصة  (511

محمد))511)حصة يجأماعاة
على) ينص  يلذي  (:13 أقم) بند 
يلسعدي محمد ملدة) (: يلتسير) مايلي:)

غير محدردة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( يلجعد) بابي  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)111.

((7I

FIDUCIAIRE FIMECOF

RA CORPORATION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FIMECOF
 IMMEUBLE(ATLAS 18 RUE

 MELLILIA ، 50000، MEKNES
maroc

RA CORPORATION شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مجم  
س النج 4 ترقاف ف يلعماأة 1 

يلطابق يبر  أقم 8 كزناية  - )9111 
طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1189

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RA (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CORPORATION
مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.centre(d’appel(يتصاالت
مجم ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 1 يلعماأة) ف  ترقاف  (4 س النج)
يلطابق يبر  أقم)8)كزناية))-))9111 

طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يعلي)) تيت عبد هللا  أ�سى  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (511 ( (:

للحصة.
 511 ( (: يلساد محمد تمين هريرة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يعلي) تيت عبد هللا  أ�سى  يلساد 
عن ينه)ي))أقم)141)يلحديقة)1)أياض)

ت ال )51111)مكناس يملغرب.
هريرة) تمين  محمد  يلساد 
عن ينه)ي))أقم))11)يلحديقة)1)أياض)

ت ال )51111)مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يعلي) تيت عبد هللا  أ�سى  يلساد 
عن ينه)ي))أقم)141)يلحديقة)1)أياض)

ت ال )51111)مكناس يملغرب
هريرة) تمين  محمد  يلساد 
عن ينه)ي))أقم))11)يلحديقة)1)أياض)

ت ال )51111)مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)-.

((8I

GROUPE HE

GROUPE HE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

GROUPE HE
يملحاماد 9 أقم 1 ج يأ مسجد 

يلفردرس مريكش ، 41111، مريكش 
يملغرب

GROUPE HE  شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملحاماد 
9 أقم 1 ج يأ مسجد يلفردرس 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب 
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
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أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118133

في) مؤأخ  حر  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ن نبر) ((3

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. GROUPE HE

مكأبة ر) (: غرض يلشركة بإيجاز)

رأيقة.

يملحاماد) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلفردرس) مسجد  ج يأ  (1 أقم) (9

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99))سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: يلساد يملنص أي ي سف)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد خريزي كما ):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

ي سف) يملنص أي  يلساد 

يلنهضة) تجزئة  (155 عن ينه)ي))

مريكش) (41111 مريكش) يملحاماد 

يملغرب.

عن ينه)ي)) كما   خريزي  يلساد 

بل ك ب) (7 تجزئة يالمان) (9 يملحاماد)

مريكش) (41111 يسكج أ) (3 شقة)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) زكاة  خريزي  يلسادة 
يلرريضات))3)أقم)4)شاأع يمير م الي)

عبد هللا)))41111)مرلكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)17)7)1.

((9I

ADEV(Consulting(sarl

TRANS BRABOSS
إعالن مأعدد يلقريأيت

ADEV(Consulting(sarl
 Route(de(Tanger(km 5 ، 93000،

TETOUAN MAROC
TRANS BRABOSS »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: تجزئة 
يلنصر يلطابق يلسفلي أقم 336 - 

111)9 يلعريئش يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.5451

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
511)حصة يجأماعاة) تف يت) مايلي:)
يلتي كانت في ملكاة يلشريك يل حاد)
يمل دن بطاقأه) لفائدة يلساد زكرياء)

LA155841(يل طناة أقم
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
للشركة) يلقان ني  يلشكل  تح يل 
من شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)
ذيت يلشريك يل حاد إلى شركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم جما  يلبن ذ:)يلذي ينص)
يلقان ن يبسا�سي) تحاين  على مايلي:)
يلجديد) يلقان ني  للشكل  رفقا 

للشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعريئش))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1327/2021.
(31I

SARL

 VANGUARD BUSINESS
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أتسما  يلشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 VANGUARD BUSINESS SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 
سماة إقامة شهرزيد 3، يلطابق 

5 أقم )) يلنخال  - 111)) يلديأ 
يلباضاء  يملغرب .

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.517137
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (19 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) (16.153.411«
»111.111)دأهم«)إلى)»53.411).16 
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دأهم«)

نقدية تر عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)131)3.
(31I

KEM FORMATION ET CONSEIL

ا2ف للتجارة و التوزيع
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

KEM FORMATION ET CONSEIL
يملركب يلأجاأي يلحب�سي طابق أق  

4 أقم 31 شاأع يلجيش يمللكي ، 
CASABLANCA MAROC ،(1111
ي)ف للأجاأة ر يلأ زي  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 

يلضمان عماأة 88 زنقة )1 أقم )1 
عين يلشق  - 1111) يلديأ  يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515461
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

ي)ف) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

للأجاأة ر يلأ زي .

:)يلأجاأة ر) غرض يلشركة بإيجاز)

يلأ زي  في محل مأخصص.

يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 1( أقم) (1( زنقة) (88 يلضمان عماأة)

عين يلشق))-)1111))يلديأ))يلباضاء)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

11.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد فض   معاد):))511)حصة)

بقامة)11.111)دأهم للحصة).

يلساد فض   ي نس):))511)حصة)

بقامة)11.111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) معاد  فض    يلساد 
 (1111   54 أقم) (7 زنقة) (7 جمالة)

يلديأيلباضاء)يملغرب.

عن ينه)ي)) ي نس  فض    يلساد 
منطقة)56)شاأع)53))أقم)6  93113 

يلدرحة قطر.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد فض   عبد هللا عن ينه)ي))
 (1111   54 أقم) (7 زنقة) (7 جمالة)

يلديأيلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)31353.

(3(I

SARL

ACCM SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

ACCM SARL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
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رعن ين مقرها يإلجأماعي 46 شاأع 
يلزأقط ني يلطابق ) شقة أقم 6  - 

111)) يلديأ يلباضاء يملغرب .
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.419181

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 ي نا ) ((1 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) (1.111.111«
 1.511.111« إلى) دأهم«) (511.111«
مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)
م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)165)3.
(33I

GESTION ALJANOUB

BLUE SEA FISH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تط ين حي يلسعادة عماأة أقم 
) يلطابق يلثالث يلعا ن ، 71111، 

يلعا ن يملغرب
BLUE SEA FISH شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يملسيرة 
زنقة يلفجيري يلعماأة أقم )  يلعا ن 

71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38(11
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 BLUE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.SEA FISH
(، تجماد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

معالجة)،)تصدير)،)تس يق يملنأجات))
يلبحرية ر تجاأة يبسماك)....

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
  ( يملسيرة زنقة يلفجيري يلعماأة أقم)

يلعا ن)71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: محمد) سلاماني  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد مرزيق عبد يلهادي):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد سلاماني محمد عن ينه)ي))
شركة يلعا ن نكجير يلحي يلصناعي)
يلعا ن) (71111 يلعا ن) يملر�سى 

يملغرب.
يلهادي) عبد  مرزيق  يلساد 
يالمل) تجزئة  يل حدة  حي  عن ينه)ي))
يلعا ن) (71111 يملر�سى يلعا ن) ( (63

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلهادي) عبد  مرزيق  يلساد 
يالمل) تجزئة  يل حدة  حي  عن ينه)ي))
يلعا ن) (71111 يملر�سى يلعا ن) ( (63

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)3005/2021.
(34I

AB RED1 COMPTA

LE GRAND BLEU FISH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
LE GRAND BLEU FISH  شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يعق ب 
يملنص أ أقم  )يلطابق يلثاني أقم  

4 - 91171 طنجة يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.113917

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يملؤأخ في))))شتنبر)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

)يلطابق) ( أقم) يملنص أ  »يعق ب 

طنجة) (91171  -  4 ( أقم) يلثاني 

طريق طه) ( »مبنى نزهة) إلى) يملغرب«)

(، (17 بالنشيت) ( يلبحر) حي  حسين 

 91171 (- يبأ�سي) يلطابق  يمليزينين 

طنجة))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))841.

(35I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE CAMPUS
AVICENE SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite

 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue

 brahim(roudani 6eme(etage

N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE CAMPUS AVICENE

SARL AU شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  أقم 1 

يلطابق يالر  تجزئة 347 رفاء 4 

طريق صفرر فاس - 31111 فاس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69635

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SOCIETE CAMPUS AVICENE

.SARL AU

دأرس) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدعم ر يلأق يم.
 1 أقم) ( (: يملقر يالجأماعي) عن ين 

 4 رفاء) (347 تجزئة) يالر   يلطابق 

فاس) (31111 (- فاس) طريق صفرر 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة نجاة يلألمساني):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة نجاة يلألمساني عن ينه)ي))
يلزيأ ن) تجزئة  (15 بيررت) شاأع 

يلزه أ)))فاس)31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة نجاة يلألمساني عن ينه)ي))
يلزيأ ن) تجزئة  (15 بيررت) شاأع 

يلزه أ)))فاس)31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)47)4.

(36I

محاسب خر3 ش ين يأ

 AGADIR NATURAL
PRODUCT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

محاسب خر3 ش ين يأ

 N°125 Q.I(AGADIR(N°125 Q.I

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC
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 AGADIR NATURAL PRODUCT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 686 

يقامة يلنصر 3 عماأة )) بن سركار - 

81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48857

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AGADIR NATURAL PRODUCT

غرض يلشركة بإيجاز):)يلزأيعة.
عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)686 

يقامة يلنصر)3)عماأة))))بن سركار)-)

81111)يكادير يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عثمان يالبااض عن ينه)ي)))

)))بن سركار) 3)عماأة) يقامة يلنصر)

81111)يكادير يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد عثمان يالبااض عن ينه)ي)))

)))بن سركار) 3)عماأة) يقامة يلنصر)

81111)يكادير يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (17 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116491.

(37I

إئأماناة)BKM)لإلأشاديت

 STE RESTAURANT COTE
SUD

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رفاة شريك

إئأماناة BKM لإلأشاديت
أقم 11 تجزئة يملركز رأزيزيت ، 

45111، رأزيزيت يملغرب
  STE RESTAURANT COTE SUD

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يملنطقة 
يلسااحاة تاف لأ ت  ترماكت - 

45111 رأزيزيت يملغرب.
رفاة شريك

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.11653

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)13)غشت)1)1))تم يإلعالم)
ب فاة يلشريك إنريكي سا ين هانينغ)
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي   ر 
ي لا ز) (19 في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):
تنا ماأيا سا ين هانينغ)) يلساد)ة))

،))31))حصة).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)4)5.
(38I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ROBA LINE LOGISTICS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
ROBA LINE LOGISTICS شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 46، 
شاأع يل الء، زنقة عبد يلخالق 

يلطريس - 73111 يلديخلة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
19343

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 ROBA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.LINE LOGISTICS
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير
يلـأجــاأيـة) يلـعـمـلـاـات  ركــذلـك كــل 
يملـنـقــ الت يلـعـقـاأيـة ر) ر يلـصـنـاعـاـة،)
مـباشــرة) بـصـفـة  تـرتـبـط  يلـأـي  يملـالـاـة 
تر غاـر مـبـاشـرة بابنـشـطـــة يملـذكــــ أة)

تعـــــاله..
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة عبد يلخالق) شاأع يل الء،) (،46

يلطريس)-)73111)يلديخلة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

1.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:
((: فريتي) يلحفاظ  عبد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (11.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
فريتي) يلحفاظ  عبد  يلساد 
يلطابق) زنقة يملسع دي،) ( عن ينه)ي))
1،)يلشقة)1،)حي أيسين)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
فريتي) يلحفاظ  عبد  يلساد 
يلطابق) زنقة يملسع دي،) ( عن ينه)ي))
1،)يلشقة)1،)حي أيسين)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)6)15.
(39I

IT FIDUS

JET AMENAGEMENT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

IT FIDUS
 HOURIA 1 N°186 ، 20800،

MOHAMMEIA MAROC
JET AMENAGEMENT شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 4)) 
يلحرية 1 طابق 3 شقة أقم 9 - 

8881) يملحمدية يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(8795
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 JET (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AMENAGEMENT
جما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يعما  يلبناء
يلأجاأة

يسأيريد ر تصدير.
 ((4 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 -  9 أقم) شقة  (3 طابق) (1 يلحرية)

8881))يملحمدية يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يلفرخ ي نس):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: بنعاادة) زكرياء) يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ي نس  يلفرخ  يلساد 
حي يلسالم بل ك)1))أقم)71 11)14 

سادي سلامان يملغرب.
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عن ينه)ي)) بنعاادة  زكرياء) يلساد 

3136)شقة)18  تجزئة يل فاق عماأة)

111)1)تماأة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ي نس  يلفرخ  يلساد 

حي يلسالم بل ك)1))أقم)71 11)14 

سادي سلامان يملغرب

عن ينه)ي)) بنعاادة  زكرياء) يلساد 

3136)شقة)18  تجزئة يل فاق عماأة)

111)1)تماأة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 19 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1898.

(41I

CABINET OBILAT

PLASTICARE MAROC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CABINET OBILAT

3) زنقة كاأن ط ، 91111، طنجة 

يملغرب

PLASTICARE MAROC شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 5) ، 

يلطابق يبأ�سي ، مبنى دبي 3 ، أكن 

شاأع يبن تاشفين رشاأع يلطبري. - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

57413

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((11( ن نبر) (19

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PLASTICARE MAROC

يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

في يملغرب تر في) س يء) (، من يلشركة)

يلخاأج)،)بابصالة عن نفسها تر ناابة)

يبنشطة) مماأسة  ه   (، يلغير) عن 

يلرئيساة يلأالاة:

رتجاأة) رتصدير  يسأيريد  (-

يلأجزئة ريلجملة بي منأج لصناعة)

يلبالستاك تر صناعة يلكابالت تر تي)

صناعة بشكل عام)؛

-)تجاأة عاملاة؛

-)مشاأكة يلشركة)،)بأي رسالة)،)

بشكل مباشر تر غير مباشر في جما )

مرتبطة) تك ن  قد  يلتي  يلعملاات 

شركات) بم ض عها من خال  إنشاء)

يالكأأاب) في  يملساهمة  تر  (، جديدة)
حق ق) تر  يملالاة  يبرأيق  شريء) تر 

يلشركة)،)تر يالندماج تر بخالف ذلك)

يإلنشاء)تر يالسأح يذ)،)تأجير تر إديأة)

يملؤسسات) تر  يبص    جما   تأجير 

رتخذ تر حاازة تر تشغال) (، يلأجاأية)

ر3ريءيت) يلعملاات  جما   نقل  تر 

يالختريع يملأعلقة بهذه يبنشطة.

يملعامالت) جما   عام  بشكل  (-

يملالاة ريلأجاأية ريلبحرية ريلصناعاة)

تأعلق) قد  يلتي  ريلعقاأية  ريملنق لة 

بأي من يبشااء)يملذك أة تعاله تر تي)

تشااء)مماثلة تر ذيت صلة تر يلتي قد)

تعزز تط ير يلشركة.

(، ((5 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

أكن) (، (3 مبنى دبي) (، يلطابق يبأ�سي)

(- شاأع يبن تاشفين رشاأع يلطبري.)

91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 91.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 PLASTICARE SARL يلشركة)

111)دأهم) )AU)حصة بقامة) :( (860

للحصة).

41)حصة) ( (: يلساد عاد  يلألالي)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 PLASTICARE SARL يلشركة)

 T.F.Z.LOT( 43A, عن ينه)ي)) (AU

 CENTRE D’AFFAIRES NORDAMI

BUREAU 6 91111)طنجة يملغرب.

عن ينه)ي)) يلألالي  عاد   يلساد 

ت نس)) ( (1153  -  1 إقامة بدأ يملناأ) (9

ت نس.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلألالي  عاد   يلساد 

ت نس)) ( (1153   1 إقامة بدأ يملناأ) (9

ت نس

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ن نبر) ((8 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

)11))تحت أقم)114714.

(41I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE SORAK IMMOBILIER
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE

343 شاأع محمد يلخامس أقم 5 

يلطابق يلثالث  بني مال  ، 3111)، 

بني مال  يملغرب

  STE SORAK IMMOBILIER SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

جناح بل ك 13 أقم 19، يلطابق 

يلخامس  - 3111) بني مال   يملغرب 

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

11937

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. SORAK IMMOBILIER SARL

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي)

تشغا  يلبناء)رتشغا  مخألفة).

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلطابق) (،19 أقم) (13 بل ك) جناح 

يلخامس))-)3111))بني مال ))يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

11.511.111)دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عبد يلكريم أقام):))35.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد محمد س يط):)نصفه من)

)457)متر مرب ) تأض عاأية مساحتها)

بقامة) (21698/10 سند يمللكاة أقم)

35111)حصة بقامة)111)دأهم.

يلساد فأح هللا س يط):)نصفه من)

)457)متر مرب ) تأض عاأية مساحتها)

بقامة) (21698/10 سند يمللكاة أقم)

35111)حصة بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبد يلكريم أقام عن ينه)ي))

  4 أقم) يلسعادة  تجزئة  تظهر  تم 

3111))بني مال ))يملغرب).

يلساد فأح هللا س يط عن ينه)ي))

دريأ ترالد يحمامة ترالد ي سف ترالد)

تادلة)) قصبة  ((3351 ( يل يد) سعاد 

يملغرب).

عن ينه)ي)) س يط  محمد  يلساد 

ماالن )) ((6845   11 أقم) ك درنا  

إيطالاا.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد عبد يلكريم أقام))عن ينه)ي))

  4 أقم) يلسعادة  تجزئة  تظهر  تم 

3111))بني مال  يملغرب)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)994.

(4(I
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BENMANSOUR FOR LIVRAISON EXPRESS

E-COM CENTER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

E-COM CENTER
13 زنقة يحمد يملجاطي يقامة لزيلب 
يلطابق يبر  أقم 8. ، 1351)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
E-COM CENTER  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 زنقة 
يحمد يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق 
يبر  أقم 8. - 1351) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516637

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. E-COM CENTER
تشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رإديأة مريكز يالتصا .
زنقة) (13 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يحمد يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق)
يبر  أقم)8. - 1351))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يل زيني) يلشاهدي  عمر  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يل زيني) يلشاهدي  عمر  يلساد 
يلسالم) تجزئة  (41 فاال) عن ينه)ي))
 (4111 ( يالر ) يلطابق  يمأديد 

يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يل زيني) يلشاهدي  عمر  يلساد 
يلسالم) تجزئة  (41 فاال) عن ينه)ي))
 (4111 ( يالر ) يلطابق  يمأديد 

يلجديدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793487.
(43I

STE HTCPRO SARL

TAMOUDA OPTIQUE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA(MAROC
TAMOUDA OPTIQUE  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مجم  
يلصفا إقامة 6 محل 8 حي ييملحنش 

- 93111 تط ين يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
31317

 17 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. TAMOUDA OPTIQUE

تخصائي) (: غرض يلشركة بإيجاز)

بصريات.

مجم ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

8)حي ييملحنش) 6)محل) يلصفا إقامة)

- 93111)تط ين يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 111 ( (: معاذ) ب يلعيش  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) معاذ  ب يلعيش  يلساد 

 (1 إقامة يلهدى أقم) (1 حي يملسيرة)

111)1)تماأة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) معاذ  ب يلعيش  يلساد 

 (1 إقامة يلهدى أقم) (1 حي يملسيرة)

111)1)تماأة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

4))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3865.

(44I

STE HTCPRO SARL

CROSS BRIDGE STUDY CBS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA(MAROC

 CROSS BRIDGE STUDY CBS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي )38 شاأع 

محمد يلخامس إقامة ص معة 

حسان مكأب 18 يلطابق يبر  - 

14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(433

 (1 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 CROSS(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.BRIDGE STUDY CBS

(- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

إستشاأيت رتك ين.

 38( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع محمد يلخامس إقامة ص معة)

(- يبر ) يلطابق  (18 مكأب) حسان 

14111)يلقناطرة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: باسام) إقبا   يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) باسام  إقبا   يلساد 

36)زيرية سبأة رمحمد عبدر شقة)) 

14111)يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) باسام  إقبا   يلساد 

36)زيرية سبأة رمحمد عبدر شقة)) 

14111)يلقناطرة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)9)884.

(45I
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universal(gestion

ALI&CIE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

universal(gestion
يقامة يبن عطاة يلطابق يلثاني  أقم 
7 جليز مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
ALI&CIE  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة إبن 
عطاة يلطابق يلثاني أقم 7 كليز  - 

41111 مريكش    يملغرب .
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.119337

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)14)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»إقامة إبن عطاة يلطابق يلثاني أقم)
يملغرب) ( ( ( مريكش) (41111 (- ( كليز) (7
شاأع يملناأة يملركز يلأجاأي) (1« إلى) («
 41111  -   11 م تف ني محل أقم  )

مريكش))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (14 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7514)1.

(46I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE TRANS
JAMS&OSA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE(TRANS(JAMS&OSA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر 

يلزيرية يلبركاة مدغرة يلريشدية - 
111)5 يلريثادية يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

15(69

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOCIETE(TRANS(JAMS&OSA

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لال خرين)

يلنقل يلدرلي.

قصر) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

(- يلريشدية) مدغرة  يلبركاة  يلزيرية 

111)5)يلريثادية يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد صالحي جما ):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: يلساد بن يلفااللي تسامة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) جما   صالحي  يلساد 
يلحاج) رالد  حي  (54 أقم) (3( زنقة)

يلريشادية) (5(111 يلريشادية)

يملغرب.

تسامة) يلفااللي  بن  يلساد 
رالد) )8حي  أقم) (38 زنقة) عن ينه)ي))

يلحاج يلريشادية)111)5)يلريشادية)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) جما   صالحي  يلساد 
يلحاج) رالد  حي  (54 أقم) (3( زنقة)

يلريشادية)111)5)يلريشادية يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 14 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1)4.

(47I

FRETERIUM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

FRETERIUM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 37 زنقة 

ن أماندي، يلطابق يلثاني - 1111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4(1195

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) (14 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))يملهدي يلشريف)

9)حصة يجأماعاة من تصل) يلعلمي)

 GCL )ة)) يلساد) ( 511)حصة لفائدة)

 14 بأاأيخ) (GROUP AFRICA SARL

غشت)1)1).

يلك هن) عمر  )ة)) يلساد) تف يت 

 511 تصل) من  يجأماعاة  حصة  (9

 GCL )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

 14 بأاأيخ) (GROUP AFRICA SARL

غشت)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 1( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)791377.

(48I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

UNITED DOUNI TRANS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE

COMPETENCE

 Route(De(Larache(Immeuble

 BOUAABID 1er(Étage(Numéro

 1 Route(De(Larache(Immeuble

 BOUAABID 1er(Étage(Numéro

1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc

UNITED DOUNI TRANS شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 

يلدرماين جماعة عر3ارة - )1411 

س ق تأبعاء يلغرب يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(7347

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.UNITED DOUNI TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملسأخدمين لحساب يلغير.

دريأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 1411( (- عر3ارة) جماعة  يلدرماين 

س ق تأبعاء)يلغرب يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة مريم درني):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مريم درني عن ينه)ي))مركز)

يلغرب) س ق يأبعاء) (1411( ( عر3ارة)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة مريم درني عن ينه)ي))مركز)

يلغرب) س ق يأبعاء) (1411( ( عر3ارة)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلغرب)) يالأبعاء) بس ق  يالبأديئاة 

أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) (13 بأاأيخ)

.533
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bemultico(( بام لأاك

G.S INVEST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

bemultico   بام لأاك
أقم 116 شقة أقم 11 يلزيأ ن 

يملعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

G.S INVEST  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 67 
يلشقة 11 تجزئة يملنتزه يلشطر 11 
يلجناح 1 مجاط مكناس - 51111 

مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54343

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 G.S (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. INVEST
يبشغا ) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يملخألفة تر يلبناء
بائ  م يد يلبناء)

كريء)ياللاات.
 67 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 11 تجزئة يملنتزه يلشطر) (11 يلشقة)
 51111 (- مجاط مكناس) (1 يلجناح)

مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

111.111.))دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يبريهام يلغازي)):))1.111) 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يبريهام يلغازي))عن ينه)ي))
حي يلعري�سي عماأة يمل ساري يلطابق)
 6(111 ( يلناظ أ) (13 أقم) يلثاني 

يلناظ أ))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يبريهام يلغازي))عن ينه)ي))
حي يلعري�سي عماأة يمل ساري يلطابق)
 6(111 ( يلناظ أ) (13 أقم) يلثاني 

يلناظ أ))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)96)4.
(51I

JUCOMPT CONSEIL

 MULTISERVICES CENTRE
COPIE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
81 11 يناير طابق 3 أقم 3 ، 
1511)، يلديأ يلباضاء يملغرب
 MULTISERVICES CENTRE
COPIE شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 81 شاأع 
11 يناير - 1511) يلديأ يلباضاء  

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
515195

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((8
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 MULTISERVICES CENTRE

.COPIE

غرض يلشركة بإيجاز):)يلخدمات)
إلعالنات) يملأعددة,طباعة٬ل حات 

إلكتررناة٬نقش
ل يزم يملكاتب ر يملديأس.

81)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يلباضاء)) يلديأ  ((1511 (- يناير) (11

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد عبررش محمد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد عبررش محمد عن ينه)ي))
ليساسفة) عملاة  تجزئة  ليساسفة 
يلباضاء)) يلديأ  ((1191  15 أقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبررش محمد عن ينه)ي))
ليساسفة) عملاة  تجزئة  ليساسفة 
أقم)15 1191))يلديأ يلباضاء))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 17 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)791831.
(51I

WAROD CONTA SARL

اغاراسكوم
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

WAROD CONTA SARL
34 شاأع يململكة يلعر3اة يلسع دية 
قطعة أقم 58 يلطابق يلثاني أقم 16 
طنجة ، TANGER ،91111 يملغرب
يغاأيسك م شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق 

تط ين, يالخالص عماأة 57 يلطابق 1 
يلشقة 41  - 91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

119711

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يغاأيسك م.
با ) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلل يزم ريملعديت يملكأباة
-)با  معديت يلكمبا تر

-)با  تثاث يملكاتب:)كري�سي يلطارلة)
ريلسأائر))))))))))))))))))))))))))))))))))-)تعما )

يلأط ير ريلبناء)ريلبناء)يملخألفة
-)تاجر م يد يلبناء

منأجات) ر3ا   تنظاف  (-
رمسألزمات يلأنظاف

-)تقديم يلطعام ريملطاعم
-)يلأجاأة ريلأجاأة بشكل عام

-)نقل يلبضائ 
-)يلعمل يلكهر3ائاة ريلسباك)

-)صاانة يإلضاءة يلعامة)
-)كاميري مريقبة

ريبل منا م) يملعادن  تعما   (-
ريلف الذ يملقارم للصدت

تقديم تر يملشاأكة في تي عق د) (-
تر دع يت لأقديم يلعطاءيت.)رتخيري،)
شركات) تر  شركات  بأي  يالهأمام 

مماثلة.
تر يلبا ) جما  عملاات يلشريء) (-
يإليجاأ) تر  يلأصدير  تر  يالسأيريد  تر 
ريملعديت) يمل يد  لجما   ريلشحن،)
رجما ) ريلل يزم،) ريمل يد  ريملنأجات 
بجما ) ريلأمثال  يلأكلاف  تعما  
تشكالها ريسأغال  تر إحالة بريءيت)
يلنماذج) تر  يلتريخاص  تر  يالختريع 
رعملاات) يلأجاأية  يلعالمات  تر 

يلأصنا .)
ربشكل عام،)فإن جما  يلعملاات)
يلخاأج،) في  تر  يملغرب  في  تأم  يلتي 
رعلى) لأعزيز نشاط رتط ير يلشركة.)
تي) في  يملشاأكة  يلخص ص،) رجه 
شركات م ج دة تر سيأم إنشاؤها،)
يملشترك) باالتفاق  يلعملاات  رتنفاذ 

م  يلشركات يبخرى.))).
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طريق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
تط ين,)يالخالص عماأة)57)يلطابق)1 

يلشقة)41  - 91111)طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد محي يلدين يلعاادي)):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد عبد يلعزيز ب لع يلي)):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلعاادي) يلدين  محي  يلساد 
يلغر3اة) يلع يمة  حي  عن ينه)ي))

91111)طنجة يملغرب.
ب لع يلي)) يلعزيز  عبد  يلساد 
شاأع) (3 يلجيريأي) حي  عن ينه)ي))
 91111   43 أقم) يملسافر  عائشة 

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعاادي) يلدين  محي  يلساد 
يلغر3اة) يلع يمة  حي  عن ينه)ي))

91111)طنجة يملغرب
ب لع يلي)) يلعزيز  عبد  يلساد 
شاأع) (3 يلجيريأي) حي  عن ينه)ي))
 91111  43 أقم) يملسافر  عائشة 

طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
غشت) (31 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7711.
(5(I

FLASH ECONOMIE

RIM CONNECT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RIM CONNECT شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 46 شاأع 
يلزأقط ني يلطابق )  أقم 6 - 
1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
51(817

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((6
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RIM (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CONNECT
-يلبرمجة) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلكمبا تر) رتنشطة  ريالستشاأيت 

يبخرى)؛
-)هندسة يلحاس ب

-يلشريء)ريلبا  ريلأمثال ريلعم لة)
ريلسمسرة ريالسأيريد ريلنقل بأي رة)
رتس يق تي منأجات تر سل  ساألر)

م يد تر ل يزم)؛.
46)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يلزأقط ني يلطابق))))أقم)6 - 1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلاازغي) يلدين  جما   يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلاازغي) يلدين  جما   يلساد 
تجزئة يملنظر يلجمال أقم) عن ينه)ي))
يلديأ) ((1111 ( سادي معررف) (161

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلاازغي) يلدين  جما   يلساد 
تجزئة يملنظر يلجمال أقم) عن ينه)ي))

يلديأ) ((1111 ( سادي معررف) (161
يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم)789473.
(53I

FLASH ECONOMIE

O’TERROIR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

O’TERROIR
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أتسمالها:3000000،00 دأهم

 مقرها يإلجأماعي: 14 زنقة يبن هال  
يلطابق 5 يلشقة 15 -  يلديأ يلباضاء 

أف  أتسما  يلشركة
بمقأ�سى قريأ يلشركاء  يملؤأخ بأاأيخ 

19 ماأس 119) قرأ 
))أف  أتسما  يلشركة بمبلغ قدأه)
 3111111 من) تي  دأهم  (11111
عن) دأهم  (13111111 إلى) دأهم 
رإصديأ) يلنقدية  يملساهمة  طريق 
111.111)سهم جديد بقامة)100,00 

دأهم للسهم)
يلنظام) من  (6 يلفصل) تعديل 
يبسا�سي للشركة ر يصبح ت زي ))أيس)

يملا  على يلنح  يلأالي):
:(ZITOUN AL ATLAS(شركة

131111)حصة))
مجم ع:131111)حصة))

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

ماأس)119))تحت أقم)88)9)3
(54I

FLASH ECONOMIE

O’TERROIR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

O’TERROIR شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 14 زنقة 

يبن هال  يلطابق 5 يلشقة 15  - 

1111)   يلديأ يلباضاء يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.188411

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

أف ) تم  ((111 دجنبر) (11 في) يملؤأخ 

أتسما  يلشركة بمبلغ قدأه)»11.111 

إلى) دأهم«) (13.111« تي من) دأهم«)

:))تقديم) »3.111))دأهم«)عن طريق)

حصص نقدية تر عاناة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 31 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

يناير)111))تحت أقم)369166.

(55I

c(prof

SM DABACHI SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

c(prof

 secteur 5 hay(salam(rue(el(hajab

n 240 sale ، 11000، sale(maroc

SM DABACHI SARL AU شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 4) شاأع 

يالميرساد محمد حي يلرشاد يلقرية 

سال  - 11111 سال  يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

34513

 17 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 SM (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DABACHI SARL AU
نجاأة يال) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ملنا م ريلخشب.
4))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يالميرساد محمد حي يلرشاد يلقرية)

سال))-)11111)سال))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلسادة يلضبا�سي عثمان):)1111 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عثمان) يلضبا�سي  يلساد 
 44 )أقم) عن ينه)ي))حي يلشاخ ملفد )

سال)11111)سال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عثمان) يلضبا�سي  يلساد 
 44 )أقم) عن ينه)ي))حي يلشاخ ملفد )

سال)11111)سال يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بسال) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)956.
(56I

FLASH ECONOMIE

SAFI ABDO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAFI ABDO شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 165 بل ك 
) حي أياض  - 1161) يسفي  يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(119
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 SAFI (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ABDO
غرض يلشركة بإيجاز):)-تاجر م يد)

بناء
-صن  م يد يلبناء.
-تاجر قط  غااأ.

عن ين يملقر يالجأماعي):)165)بل ك)
))حي أياض))-)1161))يسفي))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
كاملي) يلرحمان  عبد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
كاملي) يلرحمان  عبد  يلساد 
)1)حي يلرياض)) 165)بل ك) عن ينه)ي))

1161))يسفي))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
كاملي) يلرحمان  عبد  يلساد 
)1)حي يلرياض)) 165)بل ك) عن ينه)ي))

1161))يسفي))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بآسفي)

1)1))تحت أقم)119)1.
(57I

FLASH ECONOMIE

O’TERROIR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

O’TERROIR
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أتسمالها:3111) دأهم

 مقرها يإلجأماعي: 14 زنقة يبن هال  
يلطابق 5 يلشقة 15 -  يلديأ يلباضاء 

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة 
يملؤأخ) ( يلشركاء) قريأ  بمقأ�سى 
قرأ تح يل) ((111 دجنبر) ((3 بأاأيخ)
يملقر يالجأماعي من))14)زنقة يبن هال )
يلطابق)5)يلشقة)15)-))يلديأ يلباضاء)
معاأيف) (Les( Camélias يقامة) إلى 
زيرية زنقة بن جابر يلأباأي,زنقة جناد)
 1 يلطابق) (( ر زنقة يبن كثير يلشقة)

يلديأ يلباضاء))
يلنظام) من  (4 يلفصل) تعديل 

يبسا�سي للشركة)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 11 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

يبريل))113))تحت أقم)))1)5
(58I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE D'ETUDES 
 ET PRESTATIONS
 HYDRAULIQUE ET

OUVRAGES D'ART  SEPHOA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE D›ETUDES ET«
 PRESTATIONS HYDRAULIQUE

 ET(OUVRAGES(D›ART »
SEPHOA شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 61، شاأع 
لال يلااق ت، زيرية مصطفى يملعاني، 

يلطابق 1، أقم 56 مركز أياض - 
1111) يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

499175

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SOCIETE D’ETUDES ET« (:

 PRESTATIONS HYDRAULIQUE

 ET( OUVRAGES( D’ART( »

.SEPHOA

-دأيسات) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ريلأطهير) للماء) يملديرية  يملخططات 

يلسائل ر يلنفايات يلصلبة)

ر) يلضخ  محطات  -دأيسات 

محطات تصفاة يملاء)يلصالح للشرب)

ر معالجة يملااه يلعادمة

يلهادأرل جاة) -يلدأيسات 

ريلبائاة

-دأيسة تهائة يلأجزئات يلسكناة

ر)) يلبنايات  ر  يملنشآت  -دأيسة 

يلخرسانة

يملاء) شبكتي  تحسين  -خدمات 

يلصالح للشرب ر يلأطهير يلسائل).

عن ين يملقر يالجأماعي):)61،)شاأع)
لال يلااق ت،)زيرية مصطفى يملعاني،)
(- أياض) مركز  (56 أقم) (،1 يلطابق)

1111))يلديأيلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عبد يملجاد يلنملي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلنملي) يملجاد  عبد  يلساد 

حي يلسالم) (45 يلزنقة) (19 عن ينه)ي))

1161))يسفي يملغرب.
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلنملي) يملجاد  عبد  يلساد 

حي يلسالم) (45 يلزنقة) (19 عن ينه)ي))

1161))))يسفي يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تبريل)1)1))تحت أقم)774615.

(59I

FLASH ECONOMIE

Ste JAMES TRAV
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Ste JAMES TRAV S.A.R.L AU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

أتسمالها:111.111 دأهم

أقم يلأقااد في يلسجل 

يلأجاأي:48831

تأسيس شركة:

مؤأخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 

في30/08/2021

تم تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة)

يل حاد)) يلشريك  ذيت  يملحدردة 

بامل يصفات يلأالاة:

عن) مأب عة  يلشركة  تسماة  (-

يالقأضاء)بمخأصر تسماتها:

Ste JAMES TRAV S.A.R.L AU

دريأ) يالجأماعي:) مقرها  عن ين 

تكاديرت دأيأكة))تكادير

سنة) (99 في) محددة  يملدة:) (-

من تاأيخ يلأقااد في) مأأابعة يبأديء)
يلسجل يلأجاأي

-)يلهدف:)يعما  مخألفة ر يلبناء))

-)أتسما  يلشركة)111.111دأهم)

مقسمة إلى)1111حصةقامة يلحصة)

يل يحدة))111دأهم م زعة كمايلي:

 1111 يب يشة) حسناء) سادة 

حصة-)

قبل) من  تسير  -يلتساير:يلشركة 

يلسادة يب يشة حسناء.

يلقان ني) يإليديع  تم  (-

بأكادير) يلأجاأية  باملحكمة 

أقم.) بأاأيخ15/09/2021تحت 

11646(

(61I

PROFESSIONALS BM SERVICES SARL

 PROFESSIONALS BM
SERVICES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

 PROFESSIONALS BM SERVICES

SARL

 Avenue(oum(Saad 48 Troisième

 Etage(Appart(n°10 ، 70000،

LAAYOUNE يملغرب

 PROFESSIONALS BM SERVICES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 محج 

تم يلسعد 48 يلطبق يلثالث يلشقة 
أقم 11 - 71111 يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

37955

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PROFESSIONALS BM SERVICES

ت فير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

(- تدأيب منهي) (- طاقم عمل محترف)

ت فير يملعديت لجما  تن يع يبنشطة).

11)محج) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

يلطبق يلثالث يلشقة) (48 تم يلسعد)
أقم)11 - 71111)يلعا ن يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 99 ( (: بريدة) ردي   محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

  Bonus( Invest( sarlau( : يلشركة)

1)حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

بريدة) ردي   محمد  يلساد 

فاال) تاج أة  خلاج  زنقة  عن ينه)ي))

يلديأ) ((1181 ( يلذئاب) عين  فايزة 

يلباضاء)يملغرب.

 Bonus( Invest( sarlau يلشركة)

محمد) شاأع  (185 عن ينه)ي))

يلباضاء) يلديأ  ((1331 ( يلزأقط ني)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

بريدة) ردي   محمد  يلساد 

فاال) تاج أة  خلاج  زنقة  عن ينه)ي))

يلديأ) ((1181 ( يلذئاب) عين  فايزة 

يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)31)غشت)

1)1))تحت أقم)2795/21.

(61I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

IDAMI EVENTS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC(N°14 RESIDENCE(ATLAS

 RUE 12 OMAR(BENJELLOUN

ATLAS(FES. ، 30000، فاس يملغرب

IDAMI EVENTS  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل 

تجاأي يلكائن برقم 115مكرأ شاأع 

يلنماء يلنرجس بفاس - 31111 فاس 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69537

بمقأ�سى))عقد عرفي مؤأخ في))1 

غشت)1)1))تم إعديد يلقان ن)

يبسا�سي لشركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 IDAMI(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. EVENTS

مم ن) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

حفالت.

محل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

115مكرأ شاأع) تجاأي يلكائن برقم)

يلنماء)يلنرجس بفاس)-)31111)فاس)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99))سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يديمي) يملهدي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يديمي  يملهدي  يلساد 

1)ساحة يلف يكه يلنرجس ب فاس)

31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يديمي  يملهدي  يلساد 

1)ساحة يلف يكه يلنرجس ب فاس)

31111)قاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (16 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4138.

(6(I
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

ADAM DOUE TRAVAUX 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC(
BUREAU DE COMPTABILITE
صندرق يلبريد 311 يلرئيساة 
يلرشادية ، 111)5، يلرشادية 

يملغرب
      ADAM DOUE TRAVAUX 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 

قصريمل ين يمالك  كلمامة - 111)5 
يلرشادية يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.149(1
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تم تعاين) 14)شتنبر) يملؤأخ في)
يفأ )) مسير جديد للشركة يلساد)ة))

عمر كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)3)4.
(63I

MOGADOR CONSULTING

MIRA EXPO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT(RDC(N° 385 RUE

 KENITRA(BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

MIRA EXPO شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي كريج أقم 
19 مركز تاأكانت  - 44111 يلص يرة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5873

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 MIRA (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.EXPO
يالسأيريد) (: غرض يلشركة بإيجاز)
باملنأ جات) تاجر  تاجر،) ريلأصدير،)

يلحرفاة..
عن ين يملقر يالجأماعي):)كريج أقم)
19)مركز تاأكانت))-)44111)يلص يرة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلسادة يلباض سعادة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة يلباض سعادة عن ينه)ي))
44111)يلص يرة) يلحي يالديأي تمناأ)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( محمد) سماح  يلساد 
44111)يلص يرة) يلحي يالديأي تمناأ)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالص يرة))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم)9)3.
(64I

Vigilancia 4K

VIGILANCIA 4K
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Vigilancia 4K
طريق تط ين مجم  حمزة بل ك )1 

أقم 1 ، 91111، طنجة يملغرب
VIGILANCIA 4K شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق 

تط ين مجم  حمزة بل ك )1 أقم 
1 - 91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1369

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.VIGILANCIA 4K
غرض يلشركة بإيجاز):)يلحريسة.

طريق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 1 )1)أقم) تط ين مجم  حمزة بل ك)

- 91111)طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد ن أيلسعاد جرمام):))711 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 151 ( (: يلحريق) بشرى  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة فاتن جرمام):))151)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
جرمام) ن أيلسعاد  يلساد 
تأيج) إقامة  يملطاأ  تجزئة  عن ينه)ي))
تط ين) ( (93111 تط ين) (19 أقم)

يملغرب.
يلسادة بشرى يلحريق عن ينه)ي))
 19 أقم) تأيج  إقامة  يملطاأ  تجزئة 

تط ين)93111))تط ين يملغرب.
عن ينه)ي)) جرمام  فاتن  يلسادة 
يلب غاز) برج  يقامة  زنقة سجلماسة 

أقم)9 91111)طنجة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) جرمام  فاتن  يلسادة 

يلب غاز) برج  يقامة  زنقة سجلماسة 

أقم)9 91111)طنجة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46399).

(65I

fiduciaire(abrouki(khadija

MAGIC NEGO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija

 bab(doukkala(imm(habouss(N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MAGIC NEGO شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  

جماعة حر3ال أقم 134 يلشطر 

6 تامنص أت مريكش - 41311 

مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1186(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MAGIC NEGO

يملقارالت) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ريلبناء+)يلبستنة)+يلأجاأة.
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((: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلشطر) (134 أقم) حر3ال  جماعة 
 41311 (- مريكش) تامنص أت  (6

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يلشرقاري محمد):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلشرقاري محمد عن ينه)ي))
يلب أ مريكش) يلعشاش حر3ال  دريأ 

41311)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلشرقاري محمد عن ينه)ي))
يلب أ مريكش) يلعشاش حر3ال  دريأ 

41311)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) ( بمريكش) يلأجاأية 
أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) (16

.M09_21_2400341

(66I

CABINET IMFICONSEIL

STE WARINO SERVICE 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CABINET IMFICONSEIL
 BD(CHAIBIA(TALAL(VILLA 13
 HAY(ESSALAM ، 24000، EL

JADIDA MAROC
 STE WARINO SERVICE  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) شاأع 
مرس يلسلطان يلطابق يالر  يلشقة 

3 - 1111)  يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516587

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE ( (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. WARINO SERVICE

يلترريج) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعقاأي)

-تعما  مخألفة

)-تقديم يلخدمات

-تجاأة

-يلأمثال يلأجاأي

-با  م يد يلبناء)ريلطرق.

6))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

مرس يلسلطان يلطابق يالر  يلشقة)

3 - 1111)))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

محسن) يلكريم  عبد  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

محسن) يلكريم  عبد  يلساد 

عن ينه)ي))118)تجزئة حكامة)4111)  

يلجديدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

محسن) يلكريم  عبد  يلساد 

عن ينه)ي))118)تجزئة حكامة)4111)  

يلجديدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)578)3.

(67I

fiduciaire(abrouki(khadija

BAYD AL BARAKA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fiduciaire(abrouki(khadija
 bab(doukkala(imm(habouss(N°7
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
BAYD AL BARAKA شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يملركز 

يح يز تامصل حت مريكش  - )31)4 
مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118819

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 BAYD (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.AL BARAKA
غرض يلشركة بإيجاز):)ينأاج ر با )

يلباض.
يملركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يح يز تامصل حت مريكش))-))31)4 

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 661 ( (: محمد) يلعبرركي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 171 ( (: يلساد كنأاري عبد يلحي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد كنأاري عبد يلصمد):))171 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلعبرركي محمد عن ينه)ي))
حي تاأكة سادي يمباأك زنقة يلخندق)

أقم)179 41131)مريكش يملغرب.

يلحي) عبد  كنأاري  يلساد 

يلحجرة) دأب  ضب�سي  حي  عن ينه)ي))

أقم)19 41111)مريكش يملغرب.

يلصمد) عبد  كنأاري  يلساد 

يلحجرة) دأب  ضب�سي  حي  عن ينه)ي))

أقم)19 41111)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلحي) عبد  كنأاري  يلساد 

يلحجرة) دأب  ضب�سي  حي  عن ينه)ي))

أقم)19 41111)مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( بمريكش) يلأجاأية 

أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) (((

.M09_21_2409192

(68I

STE TRAFISCO

 PODIUM PERFORMANCE

MANAGEMENT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

حل شركة

STE TRAFISCO

شاأع عبدهللا يبن يلز3ير م يلحا 

يلجديدة 73) ، 4111)، يلجديدة 

يملغرب

 PODIUM PERFORMANCE

MANAGEMENT شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 316 

تجزئة لانا سادي معررف 

يلطابق أقم ) مكأب ب5 ر لب4 

يلديأيلباضاء - 1111) يلديأيلباضاء 

يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.385115

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

 (1(1 ي لا ز) (16 في) يملؤأخ 

مسؤرلاة ذيت  شركة  حل  تقرأ 
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يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة  (

 PODIUM PERFORMANCE

أتسمالها) مبلغ  ( (MANAGEMENT

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

سادي) لانا  تجزئة  (316 يإلجأماعي)

ب5  مكأب  (( أقم) يلطابق  معررف 

 (1111 (- يلديأيلباضاء) لب4) ر 

حل) (: يملغرب نتاجة  ) يلديأيلباضاء)

يلشركة.

 316 ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

يلطابق) معررف  سادي  لانا  تجزئة 
أقم)))مكأب ب5)ر لب4)يلديأيلباضاء)

- 1111))يلديأيلباضاء)يملغرب.)

ر عين:

ر) مس �سي  ( محمد) يلساد)ة))

يلطابق) لانا  تجزئة  (316 عن ينه)ي))

معررف) سادي  (1( أقم) يلأالت 

يلديأيلباضاء) ((1111 يلديأيلباضاء)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم)789491.

(69I

EL FACHTALI CONSEIL

MOROCCOLEA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس يلطابق يلأاني شقة أقم 

9 شاأع م الي عبد هللا  مريكش ، 

41111، مريكش يملغرب

MOROCCOLEA شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

عال  يلفا�سي تجزئة أطمة عماأة 89 

يلطابق يبر  يلشقة أقم 5 - 41111 

مريكش يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.113675

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)18)ي نا )1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

أطمة) تجزئة  يلفا�سي  عال   »شاأع 

يلطابق يبر  يلشقة أقم) (89 عماأة)

5 - 41111)مريكش يملغرب«)إلى)»دريأ)

)))طريق يرأيكة سادي) لقزيبرة كم)

 4(45( (- يلح ز) غاات  هللا  عبد 

مريكش))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7868)1.

(71I

FIDUGRA

 PRODUCCIONES Y
 EXPORTACIONES

AGROSEVILLA
إعالن مأعدد يلقريأيت

FIDUGRA

شاأع محمد يلخامس عماأة يمناأ 
أقم 4) يلطابق يلثالث ينزكان ، 

86151، يكادير يملغرب

 PRODUCCIONES Y

 EXPORTACIONES

AGROSEVILLA »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: دريأ 

يغرييسن طريق ييت عميرة  - )8715 

شأ كة ييت باها يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.1((93

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)17)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 

 5111 ( تف يت) على  يمل يفقة  مايلي:)

 SO FRESH شركة) ( لصالح) حصة 

.AGRICOLE S.A.R.L

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 VARELA MARTIN(يسأقالة يلسادة
كمسيرة) منصبها  من  (ANGELICA

للشركة.
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
ر) منص أي  ج يد  يلساد  تسماة 
يلساد ن أ يلدين كانت)))))))))))))كمسيرين)

للشركة ملدة غير محددة))
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
للساد) يملشترك  يالجأماعي  يلأ قا  
ج يد منص أي ر يلساد ن أ يلدين)

كانت
قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

يعادة صااغة يلنظام يالسا�سي
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6 أقم) بند 
 SOFRESH شركة) ساهمت  مايلي:)
قدأه) يعاد   بما  (AGRICOLE

500.000,00)دأهم في يلشركة).
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
في) محددي  يصبح  يلشركة  أيسما  
دأهم) (500.000,00 قدأه) يعاد   ما 
بقامة) حصة  (5111 على) مقسم 
100,00)دأهم للحصة))لصالح شركة)

SOFRESH AGRICOLE
على) ينص  يلذي  (:18 أقم) بند 
تعاين يلساد ج يد منص أي) مايلي:)
ر يلساد ن أ يلدين كانت كمسيرين)

جدد للشركة)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1977.
(71I

يئأماناة لرفاد

STE H-P.Y TRANS SARLAU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يئأماناة لرفاد
شاأع مالك يبن مرحل‘ زنقة طنجة, 
عماأة يملحاط, طابق يلثاني أقم:14 

، 111)9، يلعريئش يملغرب
 STE H-P.Y TRANS SARLAU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 
طنجة أقم: 14, عماأة يملحاط, 

يلطابق يلثانى‘ يلعريئش. - 111)9 
يلعريئش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5985

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 فبريير) (1(
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.H-P.Y TRANS SARLAU
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالفريد لحساب يلغير.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يملحاط,) عماأة  (,14 أقم:) طنجة 
 9(111 (- يلعريئش.) يلثانى‘) يلطابق 

يلعريئش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد حسن قبا ):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) قبا   حسن  يلساد 
يلعريئش) (31 أيصانة يلشمالاة دريأ)

111)9)يلعريئش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) قبا   حسن  يلساد 
يلعريئش) (31 أيصانة يلشمالاة دريأ)

111)9)يلعريئش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعريئش))بأاأيخ)19)ماأس)

1)1))تحت أقم)176/2021.
(7(I



20167 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

يئأماناة لرفاد

STE H-P.Y TRANS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

يئأماناة لرفاد

شاأع مالك يبن مرحل‘ زنقة طنجة, 

عماأة يملحاط, طابق يلثاني أقم:14 

، 111)9، يلعريئش يملغرب

STE H-P.Y TRANS  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

مالك يبن مرحل زنقة طنجة عماأة 

يملحاط يلطابق يلأاني أقم 14‘ 

يلعريئش شاأع مالك يبن مرحل زنقة 

طنجة عماأة يملحاط يلطابق يلأاني 

أقم 14‘ يلعريئش 111)9 يلعريئش 

يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5985

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)13)تبريل)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

»شاأع مالك يبن مرحل زنقة طنجة)

عماأة يملحاط يلطابق يلأاني أقم)14’ 

يلعريئش شاأع مالك يبن مرحل زنقة)

طنجة عماأة يملحاط يلطابق يلأاني)

يلعريئش) (9(111 يلعريئش) (‘14 أقم)

يلشمالاة) »أيصانة  إلى) يملغرب«)

يلعريئش أيصانة يلشمالاة) (31 دريأ)

يلعريئش)) (9(111 يلعريئش) (31 دريأ)

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالعريئش))بأاأيخ)31)تبريل)

1)1))تحت أقم)567.

(73I

RYS CONSULTING

YA CONSULTING
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

RYS CONSULTING

15) شاأع يبي ديأ يلغفاأي يلطابق 

يلثاني سادي يلبرن �سي ، 1611)، 

يلديأيلباضاء يملغرب

YA CONSULTING شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

سادي محمد بن عبد هللا ب 

16  يلطابق يبأ�سي - 1)11) 

يلديأيلباضاء  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.431753

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ حل) ((1(1 تبريل) ((3 يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

  YA CONSULTING(يلشريك يل حاد

دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 

شاأع) يإلجأماعي  مقرها  رعن ين 

ب) هللا  عبد  بن  محمد  سادي 

 (11(1 (- يبأ�سي) يلطابق  ( (16

(: نتاجة  ) يملغرب  ( يلديأيلباضاء)

تصفاة يلشركة.

شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

  16 ب) هللا  عبد  بن  محمد  سادي 

(- ( يلديأيلباضاء) يبأ�سي،) يلطابق 

8811)))يلديأيلباضاء)))يملغرب.)

ر عين:

يلساد)ة))ملااء)))كندة))ر عن ينه)ي))

لساسفة تجزئة يلخزيمى ح ح ج ه)7 

1)يلباضاء) 13)طابق) عماأة يره شقة)

يملغرب) ( ( يلديأيلباضاء) ( ((1(61

كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي نا )1)1))تحت أقم))78165.
(74I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 BA MAINTENANCE
 MECANIQUES ET

METALLIQUES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
 BA MAINTENANCE
 MECANIQUES ET

METALLIQUES  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب أقم 

8) يلطابق يلريب   مكأب يلصفاء 
طريق صفرر م الي أشاد فاس 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
68(53

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) ((4
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 BA (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 MAINTENANCE MECANIQUES

. ET METALLIQUES
غرض يلشركة بإيجاز):)-1)إصالح)
يبعما  يملعدناة ريآلالت ريملعديت)؛

-))يلصاانة يلصناعاة

-3)فنى تشغال.

مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)8))يلطابق يلريب ))مكأب يلصفاء)

فاس) أشاد  م الي  صفرر  طريق 

31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: مكماأ) صالح  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي))) مكماأ  صالح  يلساد 

زهيرة) تجزئة  (7 أقم) بيررت  شاأع 

يلزه أ)))فاس)31111))فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي))) مكماأ  صالح  يلساد 

زهيرة) تجزئة  (7 أقم) بيررت  شاأع 

يلزه أ)))فاس)31111))فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي نا ) (19 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)776).

(75I

fiduciairelaperformance

 LA CLINIQUE ESTHÉTIQUE
.J.R

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 APPT(N°5 3EME(ETAGE

 IMMEUBLE 13 RUE(ABOU(ALI

 BEN RAHALE V.N MEKNES

meknes، 50000، meknes(maroc

 LA(CLINIQUE(ESTHÉTIQUE .J.R

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 

يلريب  شقة 19 شاأع باسأ أ عماأة 

 meknes 50000 باسأ أ مكناس

meknes يملغرب
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تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

53997

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (18

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 LA (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CLINIQUE ESTHÉTIQUE .J.R

غرض يلشركة بإيجاز):)يلأجمال

حالقة يلنساء).

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع باسأ أ عماأة) (19 يلريب  شقة)

 meknes( 50000 مكناس) باسأ أ 

meknes)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( يلسادة يبتسام جعفاأ)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة يبتسام جعفاأ عن ينه)ي))
زنقة) ((1 يلشقة) (5 يلنخال) يقامة 

 meknes  51111 ( يحمد يمين م ج)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة يبتسام جعفاأ عن ينه)ي))
زنقة) ((1 يلشقة) (5 يلنخال) يقامة 

 meknes  51111 ( يحمد يمين م ج)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

13)غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)3618.

(76I

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

 TRAVAUX ET
 MAINTENANCES
 METALLIQUES

 TECHNIQUES ET
INDUSTRIELS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تغاير تسماة يلشركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue(Mohammed(Slaoui(n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
 TRAVAUX ET MAINTENANCES
 METALLIQUES TECHNIQUES
ET INDUSTRIELS شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي عماأة  بن م �سى 
يلج يش يلطابق ) فاس 31111 

فاس يملغرب.
تغاير تسماة يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
68187

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم تغاير) ((1(1 ي نا ) (17 يملؤأخ في)
 TRAVAUX« من) يلشركة  تسماة 
 ET MAINTENANCES
 METALLIQUES TECHNIQUES
.(»BM3M«(إلى(»ET INDUSTRIELS

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) (17 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)59)3.
(77I

Sté(Fiduciaire(d’Aujourd’hui(SARL

STE LABORKI
شركة يملساهمة
تف يت حصص

 Sté(Fiduciaire(d›Aujourd›hui
SARL

 14BIS,AVENUE(MOHAMED(V ،

32000، AL(HOCEIMA(MAROC
STE LABORKI شركة يملساهمة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي تجدير 
يلعلاا تجديلر يلحسامة  - 111)3 

يلحسامة يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تشن) نج ى  )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111
شتنبر) (1( بأاأيخ) يلك طة  ( يبريهام)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 1( بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)641.
(78I

FUTURE CONSEIL

SOFIA PRO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
51 زنقة ي سف بن تاشفين يلطابق 

يبر  ، 6111)، برشاد يملغرب
SOFIA PRO شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 

زنقة يلحرية يلطابق 3 يلشقة 5 
يلديأيلباضاء - 1)11) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
51(815

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((7
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 SOFIA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.PRO
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.
 11 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 5 يلشقة) (3 يلطابق) يلحرية  زنقة 
1)11))يلديأيلباضاء) يلديأيلباضاء)-)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ( حريس) عزيز  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( حريس) عزيز  يلساد 
دأج) أرس أ  باتش  يقامة السيسطا 
تش يلشقة)))عماأة م س))يملحمدية)

8811))يملحمدية يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( حريس) عزيز  يلساد 
دأج) أرس أ  باتش  يقامة السيسطا 
تش يلشقة)))عماأة م س))يملحمدية)

8811))يملحمدية يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم))6)789.

(79I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE AGHNAS DES
TRAVAUX DIVERS SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب )11 كلمامة يقلام يلرشادية 

ص.ب )11 كلمامة يقلام 
يلرشادية، 51))5، يلريشادبة 

يملغرب
 STE AGHNAS DES TRAVAUX

DIVERS SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة



20169 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
محمد يلخامس سكأ أ9 أقم 313  - 

51))5 كلمامة يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.3183.

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 غشت) ((4 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
 1(.111« تي من) دأهم«) (711.111«
عن) دأهم«) (71(.111« إلى) دأهم«)
إدماج يحأااطي تر تأ3اح تر) ( (: طريق)

عالريت إصديأ في أتس يملا .
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 13 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)402/2021.
(81I

berrak(fidu(management

VENEZ TRANS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

berrak(fidu(management
 boulevard(pasteur, 3ème ,41
 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc
VENEZ TRANS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
ترأرج يي مصلى شاأع 11 محلي 16 

مكرأ - 91111 طنجة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.69557

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ حل) ((1(1 18)ماأس) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  VENEZ TRANS يل حاد) يلشريك 
مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)
ترأرج يي) شاأع  يإلجأماعي  مقرها 
(- مكرأ) (16 محلي) (11 شاأع) مصلى 
(: نتاجة  ) يملغرب  طنجة  (91111

ينعديم نشاط للشركة.
شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

ترأرج يي مصلى شاأع)11)محلي)16 
مكرأ يملغرب)91111)طنجة يملغرب.)

ر عين:
عبد يلسالم ر) ( يلهادي) يلساد)ة))
 11(11  49 ليريدي) شاأع  عن ينه)ي))
كمصفي) إسباناا  يلخضريء) يلجزيرة 

)ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
شاأع) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 
ترأرج يي مصلى شاأع)11)محلي)16 

مكرأ طنجة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي نا ) (11 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))4343).

(81I

AMIATIS CONSEIL

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أتسما  يلشركة

AMIATIS CONSEIL
يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 
مكأب 53 ٬طريق يلر3اط ٬عين 
يلسب  ، 1111)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
 LES ECOLES AL MADINA

PRIVEES شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يملنضر يلجمال ) زنقة 3 كالاف أناا - 

1111) يلديأيلباضاء يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.68((7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 دجنبر) ((6 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
تي) دأهم«) (28.000.000,00«
إلى) دأهم«) (12.000.000,00« من)
عن طريق) دأهم«) (40.000.000,00«
يلشركة) دي ن  م   مقاصة  إجريء) ( (:

يملحددة يملقديأ ر يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793185.

(8(I

AMIATIS CONSEIL

EVENT
إعالن مأعدد يلقريأيت

AMIATIS CONSEIL

يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 

مكأب 53 ٬طريق يلر3اط ٬عين 

يلسب  ، 1111)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

EVENT  »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 134 

شاأع يلزأقط ني يلطابق 7 - - يلديأ 

يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.136141

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)19)ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 

يلقب   ريمل يفقة على يلأبرع) (• مايلي:)

بالحصص بين يلسادة حلامة رهبي)

 B 657413 يلبطاقة يل طناة أقم) ( (،

حصة) ((.811 عن طريق يلأبرع ب) (،

(، لفائدة تختها يلسادة أرحاة رهبي)

.BE 49381((يلبطاقة يل طناة أقم

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

يملسؤرلاة) ذيت  يلشركة  تح يل  (•

مسؤرلاة) ذيت  شركة  إلى  يملحدردة 

محدردة بشريك رحاد.)

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

•)قب   يسأقالة يلسادة حلامة رهبي)

من مهامها كمسيرة م  منحها رصل)

يبريء)تام إلديأتها للشركة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلشكل يلقان ني

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يملساهمات

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

أتسما  يلشركة

على) ينص  يلذي  (:43 أقم) بند 

مايلي:)يلتساير

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79315.

(83I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MICARRO

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

SABAH INFO YOUSSOUFIA

يلرقم 1 يلعماأة 91 يلحي يلحسني 

منطقة يبنشطة يالقأصادية ، 

46311، يلا سفاة يملغرب

MICARRO شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة أقم 

1 يلطابق يالر  زنقة رلالي شاأع بئر 

ينزأين - 46153 يلشماعاة يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(791

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يلخناتي) مريد  )ة)) يلساد) تف يت 

تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111

شتنبر) (13 صالح يلدين بنرتي بأاأيخ)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (1 بأاأيخ) ( بالا سفاة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)444.

(84I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

MICARRO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

يلرقم 1 يلعماأة 91 يلحي يلحسني 

منطقة يبنشطة يالقأصادية ، 

46311، يلا سفاة يملغرب

MICARRO شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

ر عن ين مقرها يالجأماعي شقة أقم 

1 يلطابق يالر  زنقة رلالي شاأع بئر 

ينزأين - 46153 يلشماعاة .

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(791

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)11)شتنبر)1)1))تم تح يل)

يلشكل يلقان ني للشركة من)»شركة)

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«)إلى)»شركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالا سفاة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)444.

(85I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

MICARRO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

يلرقم 1 يلعماأة 91 يلحي يلحسني 

منطقة يبنشطة يالقأصادية ، 

46311، يلا سفاة يملغرب

MICARRO  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة أقم 

1 يلطابق يالر  زنقة رلالي شاأع بئر 

ينزأين - 46153 يلشماعاة يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(791

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 11)شتنبر) يملؤأخ في)

بنرتي) مسير جديد للشركة يلساد)ة))

صالح يلدين كمسير رحاد

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالا سفاة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)444.

(86I

دي ين يلخدمات

 ONE TOLIER MECANIQUE

MAROC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

دي ين يلخدمات

شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 

يملغرب

 ONE TOLIER MECANIQUE

MAROC شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 

يلهريمسة قرية با محمد - 34151 

تارنات يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19(5

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (15

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 ONE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.TOLIER MECANIQUE MAROC

يصالح) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

هااكل يلسااأيت.

دريأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 34151 (- محمد) با  قرية  يلهريمسة 

تارنات يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يلعرمي عبد يلعزيز):))511 
حصة بقامة)51.111)دأهم للحصة).

 511 ( (: يمامة) يلحريق  يلسادة 
حصة بقامة)51.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلعزيز) عبد  يلعرمي  يلساد 
سادي) (119 حي يفكا أقم) عن ينه)ي))
قاسم)16111)سادي قاسم يملغرب.

يلسادة يلحريق يمامة عن ينه)ي))
ي تجزئة باب يلسالم طريق عين) ((6

يلشقف فاس)31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعزيز) عبد  يلعرمي  يلساد 
سادي) (119 حي يفكا أقم) عن ينه)ي))

قاسم)16111)سادي قاسم يملغرب
يلسادة يلحريق يمامة عن ينه)ي))
ي تجزئة باب يلسالم طريق عين) ((6
يلشقف فاس)31111))سادي قاسم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
19)غشت) )بأاأيخ) يالبأديئاة بأارنات)

1)1))تحت أقم)88.

(87I

مسأامنة شامة

AL KALLACHI
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

مسأامنة شامة
شاأع يملسيرة أقم )14 يلطابق يالر  

يلناظ أ شاأع يملسيرة أقم )14 
يلطابق يالر  يلناظ أ، 111)6، 

يلناظ أ يملغرب
AL KALLACHI شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 15 شاأع 

عمان  يلطابق يلثاني يلناظ أ - 
111)6 يلناظ أ يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.15177

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 شتنبر) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))سعاد يلقال�سي)

تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((11

)ة))ج يد) )يلساد) 411)حصة لفائدة)

يلقال�سي بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)16)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3944.

(88I

دي ين يالسأاد عاد  يلباطاأ

نيكست روم
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

دي ين يالسأاد عاد  يلباطاأ

زيرية زنقة علي عبد يلرزيق ر زنقة 

تحمد يلشر�سي إقامة شان تنفا 

عماأة د يلطابق يلثالث مكأب أقم 

5 مقاطعة تنفا، 1611)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب

ناكست أرم شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 5 تجزئة 

باب يلبحر ليساسفة - )3)1) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

519(45

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
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عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)ناكست)

أرم.
يلشريء) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)
تر) يلبناء) ر يلبا  على حالتها تر بعد 
لكل يلعقاأيت يلحضرية تر) يلأغاير،)

يلقررية ر يسأغاللها بكل يل سائل.
كل) عم ما،) يلعقاأي  يإلنعاش  (-
عملاات يإلنعاش يلعقاأي يلتي تدخل)
85111)–)1)بأاأيخ) في إطاأ ظهير أقم)
ر) تغايره  تم  كما  (،1985 غشت) (17
بأطباق) الحقة  بنص ص  تأمامه 
يلقان ن أقم)15-85)يلذي رض  تديبير)

لتشجا  يالستثماأ يلعقاأي.
تجزئة) (5 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
)3)1))يلديأ) باب يلبحر ليساسفة)-)

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد بلعاد يينصيري)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ينصيري  بلعاد  يلساد 
 563 أقم) يسالن  يلنسام  تجزئة 

)3)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ينصيري  بلعاد  يلساد 
 563 ( أقم) يسالن  يلنسام  تجزئة 

)3)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)785194.
(89I

MLM FINANCE

UPPM DIVISION INCENDIE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL
 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU(N°19 4 EME(ETAGE
 MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
 UPPM DIVISION INCENDIE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب أقم 
19 يلطابق 4 بفضاء يملصطفى شاأع 
يالزهري ملحاطة يلسماللاة مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1187(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 UPPM(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.DIVISION INCENDIE
تركاب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلحريق) مكافحة  رتجهزة  تنظمة 
ريلأحكم فيها ريلأحقق منها رصاانتها.
مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يملصطفى) بفضاء) (4 يلطابق) (19 أقم)
يلسماللاة) ملحاطة  يالزهري  شاأع 

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلكريم) عبد  ب يب دة   يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلكريم) عبد  ب يب دة  يلساد 
عن ينه)ي))سان جاك در لالند فرنسا)

35136)سان جاك در لالند فرنسا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلكريم) عبد  ب يب دة  يلساد 
عن ينه)ي))سان جاك در لالند فرنسا)

35136)سان جاك در لالند فرنسا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)187787.
(91I

BOUCHTA COMPTA

2A DIGITAL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

A DIGITAL) شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 183شاأع  
رلي يلعهد مركز ينريا يلطابق يلسفلي 

أقم 13 - 91111 طنجة يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.114697

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)6))غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
ينريا) مركز  يلعهد  رلي  ( »183شاأع)
 91111  -  13 أقم) يلسفلي  يلطابق 
إلى)»)))شاأع يالأدن) طنجة يملغرب«)
 -  35 أقم) (7 يلطابق) سانتر  يلزرين 

91111)طنجة))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (11 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7971.
(91I

BOUCHTA COMPTA

TIME FRUITS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

TIME FRUITS شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي ساحة 

يبريهام يلررديني زنقة ال سينا يقامة 
بته فن ) يلطابق 3 أقم )8 - 91111 

طنجة يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1159(7

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)31)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
ال) زنقة  يلررديني  يبريهام  »ساحة 
أقم) (3 يلطابق) (( سينا يقامة بته فن)
)8 - 91111)طنجة يملغرب«)إلى)»7)1 
شاأع حفاظ بن عبد يلباأ قيساأية)
أقم) يملحل  ( يلعل ي) يلطابق  ينزأين 

M37 - 91111)طنجة))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (11 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7971.

(9(I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

ZAMOU ABDELLAH GAZ
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE(ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

 ZAMOU ABDELLAH GAZ
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يلصناعي رأزيزيت - 45111 رأزيزيت 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11619
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في) مؤأخ  حر  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((9
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ZAMOU ABDELLAH GAZ
غرض يلشركة بإيجاز):)با  قنينة)

يلغاز بالأقساط.
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
رأزيزيت) (45111 (- يلصناعي رأزيزيت)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عبد هللا زيم ):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد عبد هللا زيم ):)111)بقامة)

111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) زيم   هللا  عبد  يلساد 
تنغير) (45811 ( عطا) نايت  تاغزرت 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) زيم   هللا  عبد  يلساد 
تنغير) (45811 ( عطا) نايت  تاغزرت 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ)8))ي لا ز)

1)1))تحت أقم)781.
(93I

BOUCHTA COMPTA

NEGOCE BETON
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،
90000، TANGER(MAROC

NEGOCE BETON شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مجم  

يبن خلدرن عماأة أقم 13 يلطابق 
يالأ�سي أقم 1 - 91111 طنجة 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.59(95

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 غشت) ((6 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
)ة))محمد يلعدري) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (3.511
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (11.111
غشت) ((6 بأاأيخ) يلعدري  عثمان 

.(1(1
)ة))محمد يلعدري) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((.511
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (11.111
غشت) ((6 يسماعال يلعدري بأاأيخ)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7794.
(94I

STE ARSALAN CHAOUIA

 STE HAMMOUDA
COMMERCE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

حل شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شاأع يلجيش يمللكي حي يملعطي أقم 
 SETTAT ،(6111 ، 843 163 ص.ب

MAROC
 STE HAMMOUDA COMMERCE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 

يالر  أقم 33 شاأع يلجيش يمللكي  - 
6111) سطات يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4881
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (18 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 STE يل حاد) يلشريك  ذيت 
  HAMMOUDA COMMERCE
مبلغ أتسمالها)91.111)دأهم رعن ين)
مقرها يإلجأماعي يلطابق يالر  أقم)
 (6111 (- ( يمللكي) يلجيش  شاأع  (33
سطات يملغرب نتاجة  ):)عدم ت فر)

يي نشاط).
ر حدد مقر يلأصفاة ب يلطابق)
(-( 33)شاأع يلجيش يمللكي) يالر  أقم)

6111))سطات يملغرب.)
ر عين:

ر) حم دة  ( محمد) يلساد)ة))
يمللكي) يلجيش  شاأع  (33 عن ينه)ي))
)ة)) 6111))سطات يملغرب كمصفي)

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بسطات))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1278/21.
(95I

ECOCOMPTA

باتيكونكريث 
)BATICONCRETE(

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 (BATICONCRETE(باتاك نكريث
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 

ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة 

يملهدي عماأة أقم 1 أقم يلديأ 7) 

سادي معررف يلديأ يلباضاء - 

1)15) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.149173

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 15)شتنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

  (BATICONCRETE باتاك نكريث)

دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 

إقامة) يإلجأماعي  مقرها  رعن ين 
 (7 يلديأ) أقم  (1 يملهدي عماأة أقم)

(- يلباضاء) يلديأ  معررف  سدي 

يلديأ يلباضاء)يملغرب نتاجة) ((15(1

 ):)ت قف يلنشاط يلأجاأي).

إقامة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 (7 يلديأ) أقم  (1 يملهدي عماأة أقم)

(- يلباضاء) يلديأ  معررف  سدي 

1)15))يلديأ يلباضاء)يملغرب.)

ر عين:

صافي ( ( يلهادي) عبد   يلساد)ة))

إقامة يملسأقبل عماأة) ر عن ينه)ي)) (
معررف) سادي  (1 يلديأ) أقم  ((9(

يملغرب) يلباضاء) يلديأ  ((15(1

كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

يلعق د تبلاغ  محل  ر   يملخابرة 

)ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793541.

(96I

COFISCOM

WAFOR 2022
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

COFISCOM

 N°6 BD(MED(VI(HAY(EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

 WAFOR 2022

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
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رعن ين مقرها يإلجأماعي : 
دريأملريس يغبا   - 63151 تحفير 

بركان يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.1439

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 ي نا ) (18 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (WAFOR (1(( حل)
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (11.111
يإلجأماعي دريأملريس يغبا ))-)63151 
لالزمة) نتاجة  يملغرب  بركان  تحفير 

يالقأصادية.
ر عين:

ر) هب أ  ( هللا) عبد  يلساد)ة))
عن ينه)ي))دريأ ملريس تغبا ))63151 
)ة)) كمصفي) يملغرب  بركان  تحفير 

للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
بأاأيخ)18)ي نا )1)1))رفي دريأ ملريس)

تغبا ))-)63151)تحفير يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)547.
(97I

مسأامنة شامة

CONFISERIE MONDIAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مسأامنة شامة
شاأع يملسيرة أقم )14 يلطابق يالر  

يلناظ أ شاأع يملسيرة أقم )14 
يلطابق يالر  يلناظ أ، 111)6، 

يلناظ أ يملغرب
CONFISERIE MONDIAL شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زيرية ييت 
ب فريح ر شاأع ييت ت زين حي يملطاأ 

يلناظ أ - 111)6 يلناظ أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

((8(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CONFISERIE MONDIAL

يالسأيريد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ر يلأصدير

با  ر ت زي ))م يد صن  يلحل ييات.

عن ين يملقر يالجأماعي):)زيرية ييت)

ب فريح ر شاأع ييت ت زين حي يملطاأ)

يلناظ أ)-)111)6)يلناظ أ يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد مصطفى يلدأيز)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد مصطفى يلدأيز):)111111 

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مصطفى يلدأيز عن ينه)ي))

 6(111 يلناظ أ) (( عريض) حي 

يلناظ أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد مصطفى يلدأيز عن ينه)ي))

 6(111 يلناظ أ) (( عريض) حي 

يلناظ أ يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)14)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3933.

(98I

EL AMMARI AYOUB

STE CAIRO FLOWER SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

EL AMMARI AYOUB
  AIT SAID AIT NAAMAN

 ELHAJEB ، 50000، ELHAJEB
MAROC

 STE CAIRO FLOWER SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي محل 

تجاأي ب يلطابق يالأض عماأة 1 
تجزئة جنان مكناس يالسماعالاة 
مكناس EL(HAJEB 50000 مكناس 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

54333
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (15
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CAIRO FLOWER SARL
يستريد ر) (: غرض يلشركة بإيجاز)

تصدير
تشغا  يلبناء.

محل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 1 عماأة) يالأض  يلطابق  ب  تجاأي 
يالسماعالاة) مكناس  جنان  تجزئة 
مكناس) (EL HAJEB 51111 مكناس)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 يلساد ممدرح يلساد علي محمد)):
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة.

 491 ( (: يلعريئ�سي) زه أ  يلسادة 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

علي) يلساد  ممدرح  يلساد 

عين) عزت  عز3ة  عن ينه)ي)) محمد 

 11111 يالسماعالاة) مركز  غصين 

يالسماعالاة مصر.

يلسادة زه أ يلعريئ�سي عن ينه)ي))

11))يلطابق يالأ�سي تجزئة يلعثماناة)

مكناس) (51111 مكناس) (( يلشطر)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

علي) يلساد  ممدرح  يلساد 

عين) عزت  عز3ة  عن ينه)ي)) محمد 

 11111 يالسماعالاة) مركز  غصين 

يالسماعالاة مصر

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)64)4.

(99I

دي ين يلخدمات

 SOCIETE MITAWI
IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

دي ين يلخدمات

شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 

يملغرب

 SOCIETE MITAWI IMMOBILIER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ يرالد 

صاب ن خنيشات سادي قاسم - 

16111 سادي قاسم يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(8965

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (15

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
.SOCIETE MITAWI IMMOBILIER

يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مخألفة)-منعش عقاأي.

عن ين يملقر يالجأماعي):)دريأ يرالد)
(- قاسم) سادي  خنيشات  صاب ن 

16111)سادي قاسم يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ماط ي) حماد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ماط ي  حماد  يلساد 
 16111 ( حي يلك ش) (8 أقم) (46 زنقة)

سادي قاسم يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ماط ي  حماد  يلساد 
 16111 ( حي يلك ش) (8 أقم) (46 زنقة)

سادي قاسم يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بسادي قاسم)

شتنبر)1)1))تحت أقم)58).
311I

مسأامنة شامة

SARBINA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مسأامنة شامة
شاأع يملسيرة أقم )14 يلطابق يالر  

يلناظ أ شاأع يملسيرة أقم )14 
يلطابق يالر  يلناظ أ، 111)6، 

يلناظ أ يملغرب
SARBINA شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 49 جما  
يلدين  يالفغاني يلناظ أ - 111)6 

يلناظ أ يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

((8(5

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SARBINA

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ر) يل طني  يلغير  لحساب  يلبضائ  

يلدرلي

ر) يلبضائ   لنقل  رساط 

يالأسالاات

خدمة ت صال يالأسالاات.

عن ين يملقر يالجأماعي):)49)جما )

 6(111 (- يلناظ أ) يالفغاني  ( يلدين)

يلناظ أ يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: عصام) كل ط  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 111111 (: عصام) كل ط  يلساد 

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد كل ط عصام عن ينه)ي))حي)
يلناظ أ) (43 أقم) (11 زنقة) يلخطابي 

111)6)يلناظ أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد كل ط عصام عن ينه)ي))حي)
يلناظ أ) (43 أقم) (11 زنقة) يلخطابي 

111)6)يلناظ أ يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)13)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3915.
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دي ين يلخدمات

H.H AGRICOLE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

دي ين يلخدمات
شاأع محمد يلخامس أقم 94 سادي 

قاسم ، 16111، سادي قاسم 
يملغرب

H.H AGRICOLE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 
يلعباات يرالد حسين سادي 

سلامان - 11)14 سادي سلامان 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3(11

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 H.H (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AGRICOLE
يالنأاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يشغا ) يمل ي�سي-) رتر3اة  يلفالحي 

مخألفة.
دريأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلعباات يرالد حسين سادي سلامان)

- 11)14)سادي سلامان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلحب�سي حماد) يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلحب�سي حماد  يلساد 

سادي) حسين  يرالد  يلعباات  دريأ 

سلامان) سادي  (14(11 سلامان)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يلحب�سي حماد  يلساد 

سادي) حسين  يرالد  يلعباات  دريأ 

سلامان) سادي  (14(11 سلامان)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بسادي سلامان))بأاأيخ)15 

شتنبر)1)1))تحت أقم)285/2021.

31(I

mohammed(boumzebra

MOJED IRRIGATION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

MOJED IRRIGATION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مريب 

دريأ يلنكاأ سادي عي�سى بن يعلي  - 

3551) س ق يلسبت يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

311

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
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عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MOJED IRRIGATION

تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتركاب معديت يلري)-)مقار  تعما )

ير ينشاءيت مخألفة تاجر.

مريب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

(- ( دريأ يلنكاأ سادي عي�سى بن يعلي)

3551))س ق يلسبت يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:

((: محمد) م الي  يمل صلي  يلساد 

511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.

يلساد جديب محمد):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

محمد) م الي  يمل صلي  يلساد 

 (3551 يلسبت) س ق  عن ينه)ي))

س ق يلسبت يملغرب.

عن ينه)ي)) محمد  جديب  يلساد 

س ق يلسبت) ((3551 س ق يلسبت)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

محمد) م الي  يمل صلي  يلساد 

 (3551 يلسبت) س ق  عن ينه)ي))

س ق يلسبت يملغرب

عن ينه)ي)) محمد  جديب  يلساد 

س ق يلسبت) ((3551 س ق يلسبت)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بس ق يلسبت يرالد يلنمة))

أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) ((( بأاأيخ)

.((6
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THK CONSULTING

ALUMINUVER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani

 Espace(jardin(lala(Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

ALUMINUVER شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : محل 

أقم  6عماأة أقم  45شاأع يلقرريين 

طريق صفرر فاس  - 31111 فاس 

يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.41155

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ) ((1(1 ي لا ز) (13 في) يملؤأخ 

ذيت) شركة  (ALUMINUVER حل)

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم)

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم))

6عماأة أقم))45شاأع يلقرريين طريق)

31111)فاس يملغرب) (- ( صفرر فاس)

نتاجة لأ قف نشاط يلشركة.

ر عين:

ر) عالمي  ( يدأيس) يلساد)ة))

عن ينه)ي))زنقة ريد دأعة يلنرجس س)

فاس يملغرب كمصفي) (31111 فاس)

)ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

بأاأيخ)13)ي لا ز)1)1))رفي محل أقم))

6عماأة أقم))45شاأع يلقرريين طريق)

صفرر فاس)-)31111)فاس يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (18 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4141.

314I

SOUHAL CONSULTING

EL OUARGUI IMMOBILIER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

SOUHAL CONSULTING

 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 EL OUARGUI IMMOBILIER

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم 

36  ت يملسيرة 3  - 41111 مريكش 

يملغرب .

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.17845

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 دجنبر) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))يبريهام))يل أكي)

حصة يجأماعاة من تصل) (13.1(5

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.511

بأاأيخ) ( ي سف فأحي محم د عثمان)

15)دجنبر)1)1).

يمباأك يل أكي) )ة)) تف يت يلساد)

حصة يجأماعاة من تصل) (13.1(5

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.511

بأاأيخ) ( ي سف فأحي محم د عثمان)

15)دجنبر)1)1).

تف يت يلساد))ة))كما  يسفانكة)

حصة يجأماعاة من تصل) (13.1(5

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.511

بأاأيخ) ( ي سف فأحي محم د عثمان)

15)دجنبر)1)1).
تف يت يلساد))ة))يلحسين))مرف ق)

حصة يجأماعاة من تصل) (13.1(5

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.511

بأاأيخ) ( ي سف فأحي محم د عثمان)

15)دجنبر)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7911)1.
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FATHICONSULTING

PANORAMA INVEST
إعالن مأعدد يلقريأيت

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA(MAROC

PANORAMA INVEST »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 75 شاأع 

11 يناير طابق 1 شقة أقم 169 - 

1111) 75 شاأع 11 يناير طابق 1 

شقة أقم 169 - 1111) 1111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.469151

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1)تف يت حصص:)يلذي)

ينص على مايلي:)تف يت يلساد))صالح)

حصة يجأماعاة) (511 ( يلدين فأحي)

حصة لفائدة يلساد) (511 من تصل)
مهدي شتا ي

مسير) يسأقالة  (( ( أقم) قريأ 

مايلي:)) على  ينص  يلذي  للشركة:)

صالح يلدين فأحي) ( يسأقالة يلساد)

من منصب يملدير يملساعد

جديد) مسير  تعاين  (3 ( أقم) قريأ 

مايلي:)) على  ينص  يلذي  للشركة:)

للبطاقة) حامل  من أ  مهدي  يلساد 

من) (، (BE747665 ( أقم) يل طناة 

(، بالر3اط) (28/07/1981 م يلاد)

6)))بعلبك عين دياب يلديأ) مقام في)

(، ر يلساد مهدي يلشتا ي) يلباضاء.)

حامل) (، (1984/ (19 (/1( من م يلاد)

 AB3(7975أقم يل طناة  للبطاقة 

يلشقة) يملقارمة  شاأع  (4( في) ريقام 

13)يلر3اط))

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20176

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:))

يلجدد) للشركاء) يلعـاناـة  يملسـاهمـات 

511)حصة ر) ( يلساد مهدي من أ) ( (:

يلساد مهدي شتا ي)511)حصة

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:))

يملساهمين يلجدد في أتسما  يلشركة)

يلساد مهدي من أ ر يلساد مهدي) (:
شتا ي

على) ينص  يلذي  (:17 أقم) بند 

مايلي:)يإلديأة ر يلتساير

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793957.
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 FIDUCIAIRE«(STE((MULTI-SERVICES(AUX

ENTREPRISES

LAYAN ATLAS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE« STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكأب أقم ) عماأة ياسين شاأع 

يلحسن يلثاني تحديف تزأر ، 

53111، تزأر يملغرب

LAYAN ATLAS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 94 

جناح 8 تجزئة قرطبة مكناس  - 

51171 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

54(15

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 LAYAN(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.ATLAS
غرض يلشركة بإيجاز):)با  يلزلاج)
ركذي) بالأقساط  يلخزفاة  ريمل يد 
جما  يالنشطة يملرتبطة بالسيريماك)
ريلرخام.)ر3ا  يلسااأيت يملسأعملة ر)

يالستريد ر يلأصدير.
رعم ما جما  يلعملاات يلأجاأية)
بشكل) يملرتبطة  ريلعقاأية  ريملالاة 
مباشر تر غير مباشر بغرض يلشركة ر)

يملساهمة في تنماتها.
 94 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
(- ( مكناس) قرطبة  تجزئة  (8 جناح)

51171)مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد بنكاأ خالد):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
أقم) يلساد بنكاأ خالد عن ينه)ي))
مكناس) قرطبة  تجزئة  (8 جناح) (94

51171)مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
أقم) يلساد بنكاأ خالد عن ينه)ي))
مكناس) قرطبة  تجزئة  (8 جناح) (94

51171)مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (1( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)3976.
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STE ARSALAN CHAOUIA

STE ARGENT-SETT
إعالن مأعدد يلقريأيت

STE ARSALAN CHAOUIA
شاأع يلجيش يمللكي حي يملعطي أقم 
 SETTAT ،(6111 ، 843 163 ص.ب

MAROC
STE ARGENT-SETT »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 6)1 زنقة 

م الي يسماعال دأب عمر  - 6111) 

سطات يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.6113

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)13)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تح يل يبسهم

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

تغاير يلشكل يلقان ني

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاير يلأ قا 

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:( أقم) بند 

 Par(conséquence(la(forme(:مايلي

 juridique( de( la( société( est

 changée(au((SARL(AU

على) ينص  يلذي  (:7 أقم) بند 

 Le( capital( social( est مايلي:)

fixé( à( la( somme( de( QUATRE-

 VINGT-DIX NEUF MILLE

 DIRHAMS( ( (99.000,00( DHS(

 divisé( en( QUATRE-VINGT-DIX

 NEUF( CENTS( (990(( parts( de

 CENT( (100(( Dirhams( chacune

  réparties(comme(suit:((((((((((((((((((((((-

                                    ZAKARIA AL MASMOUDI

990(Parts

على) ينص  يلذي  (:15 أقم) بند 

 SIGNATURE SOCIALE مايلي:)

 ET( BANCAIRE( :( La( société

  sera( engagée( par( la( signature

 de( Monsieur( ZAKARIA( AL

 MASMOUDI

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بسطات))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1279/21.
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H&R(Home

H&R Home
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

H&R(Home
 Al(Massar(route(Safi - ,345

 Marrakech ، 40100، Marrakech
Maroc

H&R(Home شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 345، 
يملساأ طريق آسفي - مريكش - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118669

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 H&R (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.Home
ياليريد) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

ريلأصدير
على) يلسل   ين يع  جما   با   (-

يالنترنيت تر في محل تجاأي.
(،345 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- مريكش) (- آسفي) طريق  يملساأ 

41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) باني  هاجر  يلسادة 
قلعة يلسريغنة) (43111  148 يملال)

يملغرب.
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) باني  هاجر  يلسادة 
قلعة يلسريغنة) (43111  148 يملال)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7731)1.
319I

زر3ير ب تغماس

STE AYAD KAMAL TRAV
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

زر3ير ب تغماس
يكن   يملركز تازة ، 35151، تازة 

يملغرب
STE AYAD KAMAL TRAV شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 46 

مجم عة ) يلأقدم 1 تازة - 35111 
تازة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6197

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AYAD KAMAL TRAV
يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مخألفة ير بناء)
يلتشجير

جما  يملعامالت يلأجاأية.
 46 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 35111 (- تازة) (1 يلأقدم) (( مجم عة)

تازة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يلشاذلي عااد):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) كما   برطا   يلساد 

تازة) (( يلأقدم) مجم عة س حي  (46

35111)تازة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) عااد  يلشاذلي  يلساد 

 (9 أقم) س  مجم عة  (( يلأقدم)

35111)تازة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)519.

311I

Arithmetic(Compta 

 FILAHAT AL( فالحة الغرب
)GHARB

إعالن مأعدد يلقريأيت

Arithmetic(Compta

117 شاأع م الي عبد يلعزيز )يقامة 

يلريان) يملكأب أقم 4 ، 14111، 

يلقناطرة يملغرب

 FILAHAT AL( فالحة يلغرب

GHARB) »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: شاأع 

محمد يلخامس عماأة 354 مكأب 9. 

يلقناطرة 14111 14111 يلقناطرة 

يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.5(677

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)3))ي نا )1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلى:) ( تح يل يملقر يإلجأماعي للشركة)
14)ملأقى شاأع سب  ر محمد عمريري)

يقامة تدم مكأب أقم)16

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلأعديل يلنسبي للمادة)4)من يلنظام)

يبسا�سي))

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)4596.

311I

KAMAR BENOUNA

SCI EL JADIDA JORF
إعالن مأعدد يلقريأيت

KAMAR BENOUNA

 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC

SCI EL JADIDA JORF  »شركة  

يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 1)6 شاأع 

بان أيماك - 1)16) يلديأيلباضاء 

يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.344967

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)7))ماي)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

 14 يلبا  يلدي ثم في تاأيخ) ( معاينة)

من طرف يلساد عمر) ((1(1 فبريير)

4)حصة لفائدة يلساد محمد) ( يبرري)

ب جن ي)

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 

من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )

يلساد) ( 131)حصة لفائدة) ( يلشايبي)

محمد ب جن ي)

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 

من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )

133)حصة لفائدة يلساد) ( ( يلشايبي)

محمد شفاق).

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 

من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )

133)حصة لفائدة يلسادة) ( يلشايبي)

ييمان بلمجدرب)

قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

قرأ تعديل يلق ينين

على) ينص  يلذي  (:6 أقم) قريأ 

مايلي:)معاينة يسأقالة يلساد محمد)

رحاد) كمدير  منصبه  من  يلشايبي 

للشركة يبأديء)من)7))ماي )1)1) 

قريأ أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد محمد شفاق كمساير)

رحاد للشركة)

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

أيسما 

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794147.

31(I

مكأب يلجرردي

 SOCIETE AKAROUM

CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

مكأب يلجرردي

شاأع 18 ن نبر أقم 4) يلناض أ ، 

111)6، يلناض أ يملغرب

 SOCIETE AKAROUM

CONSTRUCTION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي غرفة 

يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات يلحي 

يالديأي  زنقة يلقايد يحمد يلريفي  

111)6 يلناض أ يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.((557
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بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
 (1(1 غشت) ((5 في) يملؤأخ 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  حل  تقرأ 
 SOCIETE AKAROUM يملحدردة)
مبلغ أتسمالها) ( (CONSTRUCTION
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يإلجأماعي غرفة يلأجاأة ر يلصناعة ر)
زنقة يلقايد) ( يلخدمات يلحي يالديأي)
يلناض أ) (6(111 ( يلريفي) يحمد 
يملغرب نتاجة  ):)عدم رج د يس يق)

جديدة.
غرفة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات يلحي)
يلريفي)) يحمد  يلقايد  زنقة  ( يالديأي)

111)6)يلناض أ يملغرب.)
ر عين:

ر) هكررم  ( م �سى) يلساد)ة))
شاأع) مام ن  يرالد  حي  عن ينه)ي))
يلناض أ) (6(111  37 أقم) يلنعمة 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
غرفة) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 
يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات يلحي)
يلريفي) يحمد  يلقايد  زنقة  يالديأي 

يلناض أ
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3957.
313I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

TRANS AL WASL SARL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

 FIDUCIARE DES
PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME(ETAGE(RES
 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE
 YOUSSEF(BEN(TACHFINE88،

900020، TANGER(MAROC
TRANS AL WASL SARL  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 76 طريق 
تط ين يقامة نبال يلطابق يلريب  أقم 

14  - 91111 طنجة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.((177

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ حل) ((1(1 ي نا ) (31 يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
 TRANS AL WASL يلشريك يل حاد)
SARL)))مبلغ أتسمالها)311.111)دأهم)
طريق) (76 رعن ين مقرها يإلجأماعي)
تط ين يقامة نبال يلطابق يلريب  أقم)
14  - 91111)طنجة يملغرب نتاجة  ):)

ت قف يلنشاط يلرئي�سي للشركة).
ر حدد مقر يلأصفاة ب)76)طريق)
تط ين يقامة نبال يلطابق يلريب  أقم)

14  - 91111)طنجة يملغرب.)
ر عين:

شيشاح)) ( يلسالم) عبد  يلساد)ة))
مركب يلشما  يلسااحي) ر عن ينه)ي))
ناكرر)) كاب   (55 أقم) يلااق ته  شاأع 
)ة)) كمصفي) يملغرب  مرتال  (93151

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)
يملأعلقة بالأصفاة):)76)طريق تط ين)
 14 أقم) يلريب   يلطابق  نبال  يقامة 

-طنجة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بطنجة)

1)1))تحت أقم)4591)).
314I

زر3ير ب تغماس

STE IFAKH DISTRI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

زر3ير ب تغماس
يكن   يملركز تازة ، 35151، تازة 

يملغرب
STE IFAKH DISTRI  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 77) 
مجم عة 1 حي يلرشاد تازة - 35111 

تازة  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6199

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. IFAKH DISTRI
يلأ زي ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلأجاأي
يالشغا  يملحألفة ير يلبناء

يالسأيريد ريلأصدير
.

 (77 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
مجم عة)1)حي يلرشاد تازة)-)35111 

تازة))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يفاخ كما ):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) كما   يفاخ  يلساد 
ب حي يلرشاد تازة)) (1 مجم عة) ((77

35111)تازة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يفاخ كما  عن ينه)ي))77) 
مجم عة)1ب حي يلرشاد تازة)35111 

تازة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)1)5.
315I

ARBOUNY YASSINE

TEAM PLUS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

ARBOUNY YASSINE

 lot(alkhozzama(imm 6 appt 8

 lissasfa ، 20000، Casablanca

maroc

TEAM PLUS شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي :  شاأع 

يلزأقط ني يلطابق يلثاني شقة أقم 

6,46 سادي بلا ط يلديأ يلباضاء - 

.CASABLANCA MAROC (11111

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.384155

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 13)غشت) يملؤأخ في)

TEAM PLUS)شركة ذيت يملسؤرلاة)

 111.111 أتسمالها) مبلغ  يملحدردة 

دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي))شاأع)

يلزأقط ني يلطابق يلثاني شقة أقم)

(- سادي بلا ط يلديأ يلباضاء) (6,46

 CASABLANCA MAROC (11111

يلالزمة) يلسا لة  ت فر  لعدم  نتاجة 

إلنجاح يملشررع.

ر عين:

يلساد)ة))محمد)))يلباز ر عن ينه)ي))

ب جدرأ) حي  يلفديء) شاأع  (477

يلباضاء) يلديأ  ((1111 يلباضاء)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

شاأع) ( رفي) ((1(1 غشت) (1( بأاأيخ)

يلزأقط ني يلطابق يلثاني شقة أقم)

(- سادي بلا ط يلديأ يلباضاء) (6,46

.CASABLANCA MAROC (1111

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 13 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم)1)7918.

316I
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مكأب يلجرردي

 SOCIETE AKAROUM

CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

مكأب يلجرردي

شاأع 18 ن نبر أقم 4) يلناض أ ، 

111)6، يلناض أ يملغرب

 SOCIETE AKAROUM

CONSTRUCTION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : غرفة 

يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات يلحي 

يالديأي  زنقة يلقايد يحمد يلريفي 

111)6 يلناض أ يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.((557

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ) ((1(1 غشت) ((5 في) يملؤأخ 

 SOCIETE AKAROUM حل)

ذيت) شركة  (CONSTRUCTION

أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

يإلجأماعي غرفة يلأجاأة ر يلصناعة ر)

زنقة يلقايد) ( يلخدمات يلحي يالديأي)

يحمد يلريفي)111)6)يلناض أ يملغرب)

نتاجة لعدر رج د يس يق جديدة.

ر عين:

ر) يكررم  ( م �سى) يلساد)ة))

شاأع) مام ن  يرالد  حي  عن ينه)ي))

يلناض أ) (6(111  37 أقم) يلنعمة 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

غرفة) رفي  ((1(1 غشت) ((5 بأاأيخ)

يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات يلحي)

يلريفي) يحمد  يلقايد  زنقة  ( يالديأي)

111)6)يلناض أ يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3958.
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ECOCOMPTA

إف ك النج در ميزرن

)FK LINGE DE MAISON(
إعالن مأعدد يلقريأيت

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
 FK LINGE DE(إف ك النج در ميزرن
MAISON) »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: إقامة 

يبحفاد أقم 513 شاأع يلقدس عين 
يلشق يلديأ يلباضاء - 1471) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.397837

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)17)ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 FK تغاير يسم يلشركة.)يلذي يصبح:)
 FK LINGE DE(من(

ً
SYNERGY)،)بدال

.MAISON
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
يلكائن) تنظام رت سا   إعادة  مايلي:)
لكائن) يلشركة  تحأفظ  (، يالجأماعي)
(، يلخاأج) في  تر  يملغرب  في  س يء)
لحسابها يلخاص تر لحساب تطريف)
تر) (، إما عن طريق يملشاأكة) (، ثالثة)
لصالح إديأة عامة تر خدمة معترف)
يلبلدين) جما   رفي  يملغرب  في  بها 
يبخرى:)-)يملعل مات ريالتصاالت)-)با )
يلبااضات يملنزلاة.)-)يإلسأيريد بشكل)

عام
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تصحاح عن ين يلرئي�سي)،)بعد شهادة)
يلسلطات) عن  يلصادأة  يلترقام 
عن ين)) تصحاح  يقرأ  (، يملحلاة)
يلديأ) يلأالي:) يلنح   على  (، يلرئي�سي)
إقامة يبحفاد أقم)513)شاأع يلقدس)

عين يلشق يلديأ يلباضاء)

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

يسأقالة يملسيرة يلسابقة يآلنسة أقي)

رتعاين مسيرة جديدة) غالاة  شاري 

في) رلدت  يلحساني  فدرى  يلسادة 

مقامة) (، (16/1/1971 في) يلر3اط 

بل ط بامليري أقم)17)عين يلشق يلديأ)

يلباضاء)،)مغر3اة يلجنساة)،)حاملة)
.A596336(أقم(CIN(أقم

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:( أقم) بند 

يلكائن) تنظام رت سا   إعادة  مايلي:)

لكائن) يلشركة  تحأفظ  (، يالجأماعي)

(، يلخاأج) في  تر  يملغرب  في  س يء)

لحسابها يلخاص تر لحساب تطريف)

تر) (، إما عن طريق يملشاأكة) (، ثالثة)

لصالح إديأة عامة تر خدمة معترف)

يلبلدين) جما   رفي  يملغرب  في  بها 

يبخرى:)-)يملعل مات ريالتصاالت)-)با )

يلبااضات يملنزلاة.)-)يإلسأيريد بشكل)

عام

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

 FK تغاير يسم يلشركة.)يلذي يصبح:)

 FK LINGE DE(من(
ً
SYNERGY)،)بدال

.MAISON

بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تصحاح عن ين يلرئي�سي)،)بعد شهادة)

يلسلطات) عن  يلصادأة  يلترقام 

عن ين)) تصحاح  يقرأ  (، يملحلاة)

يلديأ) يلأالي:) يلنح   على  (، يلرئي�سي)

إقامة يبحفاد أقم)513)شاأع يلقدس)

عين يلشق يلديأ يلباضاء

بند أقم)16:)يلذي ينص على مايلي:)

يسأقالة يملسيرة يلسابقة يآلنسة أقي)

رتعاين مسيرة جديدة) غالاة  شاري 

في) رلدت  يلحساني  فدرى  يلسادة 

مقامة) (، (16/1/1971 في) يلر3اط 

بل ط بامليري أقم)17)عين يلشق يلديأ)

يلباضاء)،)مغر3اة يلجنساة)،)حاملة)
.A596336(أقم(CIN(أقم

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793311.

318I

FIDUMATIC(((((((((((((فاديماتاك((

FIDUMATIC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

ت سا  نشاط يلشركة)

FIDUMATIC             فاديماتاك

عماأة ما ي حا  شاأع يلحسن 

 imm 5196 يلثاني  يكادير  ص ب

 mayouhel(ave(hassn 2، 80000،

 AGADIR - IDA(OU(TANANE

يملغرب

FIDUMATIC شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يالجأماعي عماأة 

ماي حل شاأع يلحسن يلثاني - 

81111 يكادير يملغرب.

ت سا  نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.691

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 

نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

يلأ طين يملؤقت للشركات في ط أ)

يلأأسيس.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116589.

319I

FATHICONSULTING

STYM FOOD COMPANY
إعالن مأعدد يلقريأيت

FATHICONSULTING

 A8 LOTISSEMENT

 MOUSTAKBAL GH11

 APPARTEMENT  NUMERO 13 ،

20190، CASABLANCA(MAROC

STYM FOOD COMPANY »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 75 شاأع 

11 يناير طابق 1 شقة أقم 169 - 

1111) - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
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»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.487519

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)17)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1)تف يت حصص:)يلذي)

ينص على مايلي:)تف يت يلساد مهدي)

1.111)حصة يجأماعاة من) شتا ي)

يلساد) لفائدة  حصة  (1.111 تصل)

صالح يلدين فأحي)

مسير) يسأقالة  ( (( أقم) قريأ 

مايلي:) على  ينص  يلذي  للشركة:)

يسأقالة يلساد مهدي يلشتا ي من)

منصب يملدير يملساعد

جديد) مسير  تعاين  (3 أقم) قريأ 

مايلي:) على  ينص  يلذي  للشركة:)

حامل) (، يلساد ي نس هشام) تعاين 

(،((BK365814(للبطاقة يل طناة أقم

من م يلاد)09/11/1987)في بن جرير)
يبلفة) (17 أقم) ( (4( مقام في شاأع) (،

ر يلساد صالح يلدين) يلديأ يلباضاء)

،)حامل للبطاقة يل طناة أقم) فأحي)

،)من م يلاد)14/11/1983)في فاس)،)

مقام في)9))شاأع تفنيت طابق)1)حي)

يلسالم بالديأ يلباضاء.)

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم))6):)يلذي ينص على مايلي:)

يلجدد) للشركاء) يلعـاناـة  يملسـاهمـات 

(, ( يلساد طاهر حامر1511)حصة) ( (:

حصة) (1511 هشام) ي نس  يلساد 

 (111 فأحي) يلدين  يلساد صالح  ,ر 

حصة)

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يملساهمين يلجدد في))أتسما  يلشركة)

ي نس) يلساد  حامر,) طاهر  يلساد  (:

هشام ر يلساد صالح يلدين فأحي

على) ينص  يلذي  (: (17 أقم) بند 

مايلي:)يإلديأة))ر يلتساير

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793475.

3(1I

cabinet(bidiagh

ACHILLES CLEAN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

cabinet(bidiagh
تقاط  زنقة أرما رزنقة يمسترديم 
يقامة أيم أقم 9 ، 1491)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
ACHILLES CLEAN  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي   61 

شاأع اللة ياق ت رمصطفى يملعاني 
يلطابق ) أقم )6 يلديأ يلباضاء   - 

1111) يلديأ يلباضاء  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516(59

 18 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. ACHILLES CLEAN
((: بإيجاز) يلشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE TRAVAUX
. DIVERS OU CONSTRUCTIONS
عن ين يملقر يالجأماعي):)))61)شاأع)
اللة ياق ت رمصطفى يملعاني يلطابق)
 (1111 (- ( ( يلديأ يلباضاء) (6( أقم) ((

يلديأ يلباضاء))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد أشاد خل  )):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
111)بقامة) يلساد أشاد خل  )):)

111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد أشاد خل  ))عن ينه)ي)))61 
شاأع اللة ياق ت رمصطفى يملعاني)
يلباضاء)) يلديأ  (6( أقم) (( يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد أشاد خل  ))عن ينه)ي)))61 
شاأع اللة ياق ت رمصطفى يملعاني)
يلباضاء)) يلديأ  (6( أقم) (( يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 17 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
3(1I

PRESTACOMPTA

 ESCARGOT OTALA LCTEA
LOCAL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

PRESTACOMPTA
يلطابق يبر  ,تجزئة يملسيرة أقم 
 CHICHAOUA، 371,  شيشارة

41111، شيشارة يملغرب
 ESCARGOT OTALA LCTEA
LOCAL شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : دريأ 
سادي يمحمد صنبا سادي يمحمد 
دلال شيشارة  - 41111 شيشارة  

يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.1717

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 غشت) (16 في) يملؤأخ 
 ESCARGOT OTALA LCTEA حل)
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (LOCAL
محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي دريأ سادي يمحمد)
صنبا سادي يمحمد دلال شيشارة))
نتاجة) يملغرب  ( شيشارة) (41111  -

لعدم رج د يمل يد يبرلاة))ر يبساساة)

التمام يمشررع تر3اة يلحلزرن).

ر عين:

ر) ( خر�سي) ( ( يبريهام) يلساد)ة))

هللا) عبد  سادي  دريأ  عن ينه)ي))

شيشارة)) دلال  يمحمد  سادي 

41111)شيشارة))يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

دريأ) رفي  ((1(1 غشت) (16 بأاأيخ)

سادي يمحمد صنبا سادي يمحمد)

شيشارة) (41111 (- شيشارة) دلال 

يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بامنأان ت) يالبأديئاة 

غشت)1)1))تحت أقم)294/2021.

3((I

STE AYAD CONSULTING SARL

EL ATTRASSI TRANSFERT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE TINDOUF IMMEUBLE

 ZERHOUNI 1ER(ETAGE(APPT

 N°7 OUJDA(OUED(NACHEF،

60000، OUJDA(MAROC

 EL ATTRASSI TRANSFERT

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 1 زنقة 

يلسخاء 3 حي يالندلس - 61111 

رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

381(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (14

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 EL (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ATTRASSI TRANSFERT
غرض يلشركة بإيجاز):)ركال).

زنقة) (1 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 61111 (- يالندلس) حي  (3 يلسخاء)

رجدة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يالطري�سي) يملالك  عبد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يالطري�سي) يملالك  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))حي يالندلس زنقة يلسخاء)

13)أقم)13) 61111)رجدة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يالطري�سي) يملالك  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))حي يالندلس زنقة يلسخاء)

13)أقم)13) 61111)رجدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))5)3.
3(3I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

ARA PLAST
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

FIDUCIAIRE MY CONSEILS
 RUE 81 N° 12 HAY(MOULAY

 ABDELLAH(AIN(CHOCK ،
20300، CASABLANCA(MAROC
ARA PLAST شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ رالد 
مل ك هريريين كال  متر 11.33 - 
1)35) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1941(7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ي لا ز) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
سعاد) ( )ة)) يلساد) تف يت 
7.165))حصة يجأماعاة) يلقاسامي)
لفائدة)) حصة  ((7.165 تصل) من 
يلساد))ة))حسن يلقاسامي بأاأيخ)11 

ي لا ز)1)1).
يلرحمان) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 
7.165))حصة يجأماعاة) يلقاسامي)
لفائدة)) حصة  ((7.165 تصل) من 
يلقاسامي) يمين  محمد  )ة)) يلساد)

بأاأيخ)11)ي لا ز)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 13 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)))7915.
3(4I

KAMAR BENOUNA

SCI ASSIF
إعالن مأعدد يلقريأيت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
SCI ASSIF  »شركة  يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 1)6 شاأع 
بان أيماك - 1)16) يلديأيلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(15(39

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)7))ماي)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 14 يلبا  يلدي ثم في تاأيخ) ( معاينة)
من طرف يلساد عمر) ((1(1 فبريير)
))حصة لفائدة يلساد محمد) ( يبرري)

ب جن ي)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 
من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )
يلساد) ( لفائدة) حصة  (63 ( يلشايبي)

محمد ب جن ي)

على) ينص  يلذي  (:3 أقم) قريأ 
مايلي:)معاينة يلبا  يلدي ثم في تاأيخ)
يلساد) طرف  من  ((1(1 ماي ) ((7
لفائدة) حصة  (67 ( ( محمديلشايبي)

يلساد محمد شفاق)
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 
من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )
يلسادة) لفائدة  حصة  (66 ( يلشايبي)

ييمان بلمجدرب)
قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

قرأ تعديل يلق ينين
على) ينص  يلذي  (:6 أقم) قريأ 
مايلي:)معاينة يسأقالة يلساد محمد)
رحاد) كمدير  منصبه  من  يلشايبي 

للشركة يبأديء)من)7))ماي )1)1) 
قريأ أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد محمد شفاق كمساير)

رحاد للشركة)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

أيسما 
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793736.
3(5I

CABINET OUASSI

 SOCIETE MAROCAINE
 DE COORDINATION ET

CONCEPTION DES ETUDES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

CABINET OUASSI
عماأة ك مرزيد شاأع يلحرية طابق 
يالر  مكأب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46111، يسفي يملغرب
 SOCIETE MAROCAINE
 DE COORDINATION ET

 CONCEPTION DES ETUDES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي صن ق 
يلبريد   864)   - 41111  جليز  

مريكش.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.91859

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ي نا ) (18 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

عبد) ( فالحي) )ة)) يلساد) تف يت 

من) يجأماعاة  حصة  (511 يلحق)

)ة)) يلساد) ( 511)حصة لفائدة) تصل)

عبد يلقادأ))سفاان بأاأيخ)18)ي نا )

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)11315.

3(6I

FIDUROC SARL AU

ALMMO SUD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDUROC SARL AU

أقم 4 يلطابق يالر  عماأة D يملركب 

يلأجاأي كاأف أ ، 45111، رأزيزيت 

يملغرب

ALMMO SUD شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ غلال 

تاغزرت  - )4565 تنغير يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.7335

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ) ((1(1 دجنبر) (13 في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 ALMMO يل حاد) يلشريك  ذيت 

SUD))مبلغ أتسمالها)51.111))دأهم)

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ غلال)

يملغرب) تنغير  (4565( (- ( تاغزرت)

عدم يلقدأة على تحقاق) (: نتاجة  )

يلهدف يالجأماعي للشركة.

ر حدد مقر يلأصفاة ب دريأ غلال)

تاغزرت))-))4565)تنغير يملغرب.)
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ر عين:

يملنأصر) ( لحسن)  يلساد)ة))

تاغزرت)) غلال  دريأ  عن ينه)ي)) ر  (

)ة)) كمصفي) يملغرب  تنغير  (4565(

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

يلعق د تبلاغ  محل  ر   يملخابرة 

)ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

دجنبر) (14 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بتنغير)

1)1))تحت أقم)651.

3(7I

CABINET OUASSI

 SOCIETE MAROCAINE

 DE COORDINATION ET

CONCEPTION DES ETUDES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

ت سا  نشاط يلشركة)

CABINET OUASSI

عماأة ك مرزيد شاأع يلحرية طابق 

يالر  مكأب أقم 3 يملدينة يلجديدة 

، 46111، يسفي يملغرب

 SOCIETE MAROCAINE

 DE COORDINATION ET

 CONCEPTION DES ETUDES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يالجأماعي صن ق 

يلبريد   864)   - 41111  جليز  

مريكش.

ت سا  نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.91859

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ي نا ) (18 في) يملؤأخ 

نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):

خبير).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)11315.

3(8I

CABINET COMPTABLE CHERADI

KAYIR SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU(BLED(EL
JED ، 46000، SAFI(MAROC
KAYIR SARL AU شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 
يلقصبة ييير - 46111 يسفي يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.8487
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)31)ي لا ز)1)1))تقرأ حل)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  KAYIR SARL AU يل حاد) يلشريك 
مبلغ أتسمالها)31.111)دأهم رعن ين)
(- مقرها يإلجأماعي دريأ يلقصبة ييير)

46111)يسفي يملغرب نتاجة  ):)-.
دريأ) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلقصبة ييير)-)46111)يسفي يملغرب.)

ر عين:
يلساد)ة))عبد يلجباأ))يلفاأ�سي ر)
 46111 دريأ يلقصبة ييير) عن ينه)ي))

يسفي يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بآسفي)

1)1))تحت أقم)383).
3(9I

FIBEN

OUSSAID INVEST SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIBEN
 HASSANIA 1 EL(ALIA 5(7

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

 OUSSAID INVEST SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

 RUE 67 رعن ين مقرها يإلجأماعي

 AZIZ(BELLAL 2 EME(ETAGE(N 3

 MAARIF(CASABLANCA - 20800

يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

511(51

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.OUSSAID INVEST SARL AU

يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاأي-تعما  مخألفة.

 RUE 67 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

 AZIZ BELLAL ( EME ETAGE N 3

 MAARIF CASABLANCA - (1811

يلديأيلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد مررين يملحج بي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مررين يملحج بي عن ينه)ي))

1811))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد مررين يملحج بي عن ينه)ي))
1811))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تبريل)1)1))تحت أقم)775635.

331I

AMIATIS CONSEIL

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES

إعالن مأعدد يلقريأيت

AMIATIS CONSEIL
يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 
مكأب 53 ٬طريق يلر3اط ٬عين 
يلسب  ، 1111)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
 LES ECOLES AL MADINA

PRIVEES »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: تجزئة 
يملنضر يلجمال )، زنقة 3، 

كالاف أناا - - يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.68((7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)17)ن نبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
•)عدم تنفاذ يلزيادة يملخطط لها في)
يتمام) عدم  بسبب  يلشركة  أتسما  

يلشركاء)ملسأحقات يلزيادة.
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
•)تقرأ ينعقاد يلجم  يلعام يالسأثنائي)
في) يلشركة  أتسما   زيادة  في  للبت 
 11 على يلساعة) ((1(1 ديسمبر) ((6

.
ً
صباحا

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم).:)يلذي ينص على مايلي:).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793184.

331I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE TRANSPORT T.E.R
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av(bir(anzarane(lot(idrissia(bur
 nour 2eme(etage(n15 atlas ،

30000، fes(MAROC
STE TRANSPORT T.E.R شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي محل 

أقم 1 قطعة 1411 بج يأ مسجد 
يلرحمة يملرجة - 31111 فاس 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

695(9
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((7
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANSPORT T.E.R
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلدرلاة-) ر  يل طناة  يلبضائ  
ر) يل طناة  يإلأسالاات  نقل 
تسلام) (– يلبضائ ) نقل  يلدرلاة-)
يلخدمات) ر  يلنقل  (– يلبضائ )
يسأيريد.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ر  تصدير  (– يلل جستاكاة)

.
عن ين يملقر يالجأماعي):)محل أقم)
1)قطعة)1411)بج يأ مسجد يلرحمة)

يملرجة)-)31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
511)حصة) ( (: يلساد غريب أمالي)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: يلقصري) ي سف  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) أمالي  غريب  يلساد 
فرنسا)47811)فرنسا فرنسا.

يلساد ي سف يلقصري عن ينه)ي))
يللام ن) زنقة  (3 أقم) يلسالم  شاأع 

يلنرجس)31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) أمالي  غريب  يلساد 

فرنسا)47811)فرنسا فرنسا
يلساد ي سف يلقصري عن ينه)ي))
يللام ن) زنقة  (3 أقم) يلسالم  شاأع 

يلنرجس)31111)فاس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7)41.

33(I

FIDUROC SARL AU

IDRARNE TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

FIDUROC SARL AU
أقم 4 يلطابق يالر  عماأة D يملركب 
يلأجاأي كاأف أ ، 45111، رأزيزيت 

يملغرب
IDRARNE TRAVAUX شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 
يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلنهضة 
أقم 36 يلشقة 1 قلعة مك نة - 

)1)45 تنغير يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.883

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 8))دجنبر) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
مبلغ) ( (IDRARNE TRAVAUX
دأهم رعن ين) (1.111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي حي يلنهضة أقم)36 
يلشقة)1)قلعة مك نة)-))1)45)تنغير)
عدم يلقدأة على) (: يملغرب نتاجة  )

تحقاق يلهدف يالجأماعي.

حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

يلنهضة أقم)36)يلشقة)1)قلعة مك نة)

- )1)45))تنغير يملغرب.)

ر عين:

ر) حبابي  ( لحسن) يلساد)ة))

قلعة) (36 حي يلنهضة أقم) عن ينه)ي))

مك نة))1)45)تنغير يملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

فبريير) (13 بأاأيخ) ( بتنغير) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)37.

333I

AMIATIS CONSEIL

 LES ECOLES AL MADINA
PRIVEES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

AMIATIS CONSEIL

يقامة يلحديقة ٬يلطابق يلثالث٬ 

مكأب 53 ٬طريق يلر3اط ٬عين 

يلسب  ، 1111)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

 LES ECOLES AL MADINA

PRIVEES شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يملنضر يلجمال )، زنقة 3، 

كالاف أناا - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.68((7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 تكأ 3ر) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

 ATTAWAKOL SARL 1 ( تف يت)

 35.931 حصة يجأماعاة من تصل)

 AMORAY SARL ( ( لفائدة) حصة 

بأاأيخ))1)تكأ 3ر)1)1).

 ATTAWAKOL SARL 1 ( تف يت)
 35.9(9 حصة يجأماعاة من تصل)
 TAMARIS SQUARE(((حصة لفائدة

بأاأيخ))1)تكأ 3ر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793183.

334I

Cap(Conseils

LES FEES COM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Cap(Conseils
 Bd(Ibrahim(Roudani ، ,313
20390، Casablanca(Maroc
LES FEES COM شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 شاأع 
يلحرية يلطابق 3 يلشقة 5 - 1)11) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517179

 11 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 LES (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.FEES COM
نصائح) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلأخطاط لألحديث) (- في يالتصاالت)
يلبريمج) إنشاء) (- ديأ يإلنأاج ريلنشر) (-
ريلأطباقات)-)ركالة يلسفر ريالبأكاأ.

11)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
 (11(1 - 5 3)يلشقة) يلحرية يلطابق)

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

((: يلزهريء) فاطمة  هاشم  يلسادة 
111)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلزهريء) فاطمة  هاشم  يلسادة 
يلنخعي) يبريهام  زنقة  (41 عن ينه)ي))
يلطابق)1)يلشقة)4)يملعاأيف)1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلزهريء) فاطمة  هاشم  يلسادة 
يلنخعي) يبريهام  زنقة  (41 عن ينه)ي))
يلطابق)1)يلشقة)4)يملعاأيف)1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

335I

financial(coach

SOCIETE PAGASE 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

financial(coach
 IMM(BUSINESS(CENTER 2 RUE
 BADR(ALKOBRA(N° 13 4EME
 ETAGE - VILLE(NOUVELLE،

51111، مكناس يملغرب
 SOCIETE PAGASE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة 

أقم 16 عماأة أقم 48 شاأع محمد 
يلسادس مرجان) مكناس  مكناس 

51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54311

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

((: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOCIETE PAGASE

خدمات) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

معل ماتاة.

شقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع محمد) (48 عماأة أقم) (16 أقم)

مكناس) ( مكناس) يلسادس مرجان))

51111)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

: يللباأ) يلخدير  محمد   يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يللباأ) يلخدير  محمد  يلساد 

أقم) عماأة  (16 أقم) شقة  عن ينه)ي))

مرجان)  يلسادس  محمد  شاأع  (48

مكناس))51111)مكناس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يللباأ) يلخدير  محمد  يلساد 

أقم) عماأة  (16 أقم) شقة  عن ينه)ي))

مرجان)  يلسادس  محمد  شاأع  (48

مكناس)51111)مكناس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( بمكناس) يلأجاأية 

أقم) تحت  ((1(1 شتنبر) ((1

.414111(1111956

336I

Khidmat(Attajir

 مؤسسة الراوي للتجارة
والخدمات

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشركة

Khidmat(Attajir
 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15
52000، ERRACHIDIA(MAROC

مؤسسة يلريري للأجاأة ر يلخدمات    
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 

13 زنقة محمد يلق أي  - 111)5 
يلرشادية يلرشادية.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(9(5
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 17)شتنبر) يملؤأخ في)
مسير جديد للشركة يلساد)ة))يلريري))

م الي عبد يل يحد كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)422/2021.
337I

ANNBO

STEPONA CO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

ANNBO
)6، شاأع محمد يلخامس يلطابق 

يبر  أقم 6 ، 91111، طنجة 
يملغرب

STEPONA CO شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة ريد 
زيز يلرقم 1) يقامة كاسطاا يلطابق 

يلثاني أقم 7 - 91111 طنجة 
يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.111163
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 13)شتنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
أتسمالها) مبلغ  ( (STEPONA CO
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
 (1 يلرقم) زيز  ريد  زنقة  يإلجأماعي 
يقامة كاسطاا يلطابق يلثاني أقم)7 - 
91111)طنجة يملغرب نتاجة  ):)تزمة)

نشاط.
ر حدد مقر يلأصفاة ب زنقة ريد)
يقامة كاسطاا يلطابق) ((1 زيز يلرقم)
يلثاني أقم)7 - 91111)طنجة يملغرب.)

ر عين:
يلساد)ة))منير)))جدي ر عن ينه)ي))
عماأة يلأحرير ت ت يلطابق يالر  أقم)5 
)ة)) يملغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8415.

338I

هشام عثماني

 UNIVERSAL MED
LOGISTIQUE SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

هشام عثماني
شاأع عمر بن يلخطاب يقامة ماص 

بال ماص ) يلطابق 3 أقم 77 ، 
91131، طنجة يملغرب

 UNIVERSAL MED LOGISTIQUE
SARL AU شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع عمر 
بن يلخطاب ماس بال ماس ) طابق 

3 أقم 77 طنجة 91111 طنجة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1337
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 UNIVERSAL MED LOGISTIQUE

.SARL AU

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  يل طناة ر يلدرلاة

تعما  يللحام ريلبناء)يملعدني

أ3ط يلحاريات ريلشقق.

عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع عمر)

بن يلخطاب ماس بال ماس)))طابق)3 

أقم)77)طنجة)91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

: بقاش) يلزهريء) فاطمة   يلسادة 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

بقاش) يلزهريء) فاطمة  يلسادة 

عن ينه)ي))حي سهام جرساف)35111 

تازة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

بقاش) يلزهريء) فاطمة  يلسادة 

عن ينه)ي))حي سهام جرساف)35111 

تازة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46364).

339I

CASA PEST EQUIPEMENTS CPE

 CASA PEST EQUIPEMENTS
CPE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

CASA PEST EQUIPEMENTS CPE
 61Angle(Av(Lalla(Yacout(et ,

 Mostapha(Maani(N° 69 Etage
 2 - CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 CASA PEST EQUIPEMENTS CPE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 
أياض 61، زيرية زنقة لال ياق ت 
رمصطفى يملعاني أقم 69 يلطابق 
)ـ  يلديأ يلباضاء - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517419

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 CASA (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.PEST EQUIPEMENTS CPE
:)•)يسأيريد) غرض يلشركة بإيجاز)
ر3ا  رت زي  رتصنا ) رتصدير رشريء)
رشبه) يلكامارية  يملنأجات  رخدمة 
يلصادالناة) رشبه  يلكاماائاة 

رمنأجات يلنظافة يلطباة.
ريلزأيعة) يلنظافة  معديت  (•

ريلطب ريلسالمة.
لجما ) يلأجاأي  يلأمثال  (•

يلعالمات يلأجاأية.
يملعامالت) جما   في  يملأاجرة  (•
بشكل) ريلدرلاة  يل طناة  يلأجاأية 

مباشر تر غير مباشر.

•)ر3ص أة عامة)،)جما  يملعامالت)
ريملالاة) ريلصناعاة  يلأجاأية 
تأعلق) يلتي  ريلعقاأية  ريملنق لة 
بشكل مباشر تر غير مباشر بابنشطة)
يملذك أة تعاله تر يلتي يحأمل تن تعزز)

تط ير يلشركة..
مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
ياق ت) لال  زنقة  زيرية  (،61 أياض)
ـ) رمصطفى يملعاني أقم)69)يلطابق)))
يلديأ يلباضاء)-)1111))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: سعاد) يلفأحي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) سعاد  يلفأحي  يلساد 
يلرقم) (11 مجم عة) يلحفاأي  دريأ 
يلديأ يلباضاء) ((1111 مدي نة) (457

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) سعاد  يلفأحي  يلساد 
يلرقم) (11 مجم عة) يلحفاأي  دريأ 
يلديأ يلباضاء) ((1111 مدي نة) (457

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794315.

341I

مكأب يملحاسبة

STE MARZAKI TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مكأب يملحاسبة
5 زنقة عبد يمل من بن علي ، 
111)5، يلرشادية يملغرب

STE MARZAKI TRAVAUX شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم )) 
يلحي يلقديم يرالد يلحاج يلرشادية - 

111)5 يلرشادية يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
15(51

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MARZAKI TRAVAUX
يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مخألفة.
 (( أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلحي يلقديم يرالد يلحاج يلرشادية)-)

111)5)يلرشادية يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: نعامة) مرزيقي  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) نعامة  مرزيقي  يلسادة 
يملجم عة)18)أقم)811)تجزئة م الي)
 5(111 يلرشادية) يلشريف  علي 

يلرشادية يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) نعامة  مرزيقي  يلسادة 
يملجم عة)18)أقم)811)تجزئة م الي)
 5(111 يلرشادية) يلشريف  علي 

يلرشادية يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)197).
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FIDSAGE SARLAU

ROOZ LIMA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU

149 شاأع لال ياق ت يلطابق يلثالث 

يلرقم 71 ، 1181)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب

ROOZ LIMA شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي )1 زنقة 

صبري ب جمعة يلطابق يالر  يلشقة 

أقم 6 - 1311) يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516(77

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((3

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 ROOZ(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.LIMA

غرض يلشركة بإيجاز):)إسأيريد ر)

تصدير)/)تجاأة.

زنقة) (1( (: عن ين يملقر يالجأماعي)

صبري ب جمعة يلطابق يالر  يلشقة)

أقم)6 - 1311))يلديأيلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلكاالني هشام) ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد))يلكاالني هشام عن ينه)ي)))
يلديخلة) حي  (15 أقم) (11 إف) بل ك 

81161)تكادير يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد))يلكاالني هشام عن ينه)ي)))
يلديخلة) حي  (15 أقم) (11 إف) بل ك 

81161)تكادير يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

 -  3((43 أقم) تحت  ((1(1 شتنبر)

.7931(6

34(I

mohammed(boumzebra

STE EL QODES TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

mohammed(boumzebra

 N° 8 BD(ALLAL(BEN(ABDELLAH

 FKIH(BEN(SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

 STE EL QODES TRAVAUX

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 178 شاأع 

عال  بن عبد هللا حي يبتسام - 

11)3) يلفقاه بن صالح يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.45(5

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)11)غشت)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

حي) عبد هللا  بن  عال   شاأع  (178«

بن صالح) يلفقاه  ((3(11 (- يبتسام)

بالدي) فضاء) »يقامة  إلى) يملغرب«)

 (3(11  -  (6 يلرقم) يلريب   يلطابق 

يلفقاه بن صالح))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالفقاه بن صالح)

)))شتنبر)1)1))تحت أقم))5).
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يلعامري يلعربي

INCHAAT IMANE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

يلعامري يلعربي

ص.ب: 1169، سادي عابد، 

111)3، يلحسامة يملغرب

INCHAAT IMANE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 7) 

- زنقة يم زيأ - 111)3 يلحسامة 

يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.847

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 4))شتنبر) يملؤأخ في)

ذيت) شركة  (INCHAAT IMANE

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

 111.111 أتسمالها) مبلغ  يل حاد 

دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم)

7))-)زنقة يم زيأ)-)111)3)يلحسامة)

يملغرب نتاجة لأ قف نشاط يلشركة.

ر عين:

يلساد)ة))كما  يلدين))طحطاح ر)

عن ينه)ي)))1‘)زنقة يلحرية حي سادي)

يملغرب) يلحسامة  (3(111 ( عابد)

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

 (7 رفي أقم) ((1(1 شتنبر) ((4 بأاأيخ)

يلحسامة) (3(111 (- يم زيأ) زنقة  (-

يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)661.
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ORENJI

BK GARDIENNAGE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ORENJI

)3 شاأع محمد يلخامس يلشقة 
أقم 4 حي يلحسني بركان ، 63111، 

بركان يملغرب

BK GARDIENNAGE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 شاأع 

يلشهديء حي يلحسني بركان - 63311 

بركان يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

8165

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 BK (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.GARDIENNAGE
مقار ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحريسة ريملريقبة).

13)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

يلشهديء)حي يلحسني بركان)-)63311 

بركان يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 COOPERATIVE يلشركة)

 ANNOUR( LILHIRASSA( :( ( 1.000

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
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 COOPERATIVE يلشركة)

عن ينه)ي)) (ANNOUR LILHIRASSA

بركان) ب هديلة  حي  (13 زنقة) (31

63311))بركان يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد مصطفى شكري عن ينه)ي))

بركان) ب هديلة  حي  (13 زنقة) (31

63311))بركان يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)567/2021.

345I

SAGASUD

CNG OF TRANSPORT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

SAGASUD

شاأع يالمير م الي عبد هللا أقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، يلعا ن

LAAYOUNE يملغرب

CNG OF TRANSPORT    شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يلعمرين زنقة يلسعادة يقامة يلبحر 

أقم 37 يملر�سى يلعا ن - 71111 

يملر�سى يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38193

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 CNG (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.   OF TRANSPORT
ما) كل  (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلبضائ ) نقل  يلطرقي  بالنقل  يأعلق 
يلخاص) للحساب  ر  يلغير  لحساب 

س يء)ديخل يملغرب تر خاأجه.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلعمرين زنقة يلسعادة يقامة يلبحر)
 71111 (- يلعا ن) يملر�سى  (37 أقم)

يملر�سى يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
: يلديردي) يلسالم  عبد   يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).
(: يلديردي) يلسالم  عبد  يلساد 

111.111)بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلديردي) يلسالم  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))حي يلنهضة تجزئة يلعمرين)
يملر�سى يلعا ن) (37 يقامة يلبحر أقم)

71111)يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بدرح  يلزهرة  يلسادة 
 81111 كلمام) يلقدس  حي  (378

كلمام يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)5883.
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palais(des(services(comptables(te(fiscals

M B PROMO LUMINA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 palais(des(services(comptables
te(fiscals

حي تمل1, عماأة ب, أقم)9, شقة8, 
تاط ملال, يلديأ يلباضاء ، 6111)، 

يلديأ يلباضاء ييملغرب
M B PROMO LUMINA شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

تمل 1 عماأة B أقم )9 يلشقة 8 
تاط ملال يلديأيلباضاء - )964)  

يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516919
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 M B (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PROMO LUMINA
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.
عن ين يملقر يالجأماعي):)حي تمل)1 
عماأة)B)أقم))9)يلشقة)8)تاط ملال)
يلديأيلباضاء)-))964)))يلديأيلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: مشك أ) إبريهام  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد تمين رأسا ):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد إبريهام مشك أ عن ينه)ي))
 (6111 ( 11)أقم) حي يملسيرة عماأة)

يلديأيلباضاء)يملغرب.
يلساد تمين رأسا  عن ينه)ي))33 
زنقة در3الن شاأع يلرياض حي يل فاء)
))طريق صفرر))31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد إبريهام مشك أ عن ينه)ي))
 (6111 ( 11)أقم) حي يملسيرة عماأة)

يلديأيلباضاء)يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793716.
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COMPTE A JOUR

JAMANIUM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
JAMANIUM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلجماعة 

يلحضرية سل ين  أقم 884) - 
111)6 يلناظ أ يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1(745
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 16)شتنبر) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
أتسمالها) مبلغ  ( (JAMANIUM
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يإلجأماعي يلجماعة يلحضرية سل ين))
884) - 111)6)يلناظ أ يملغرب) أقم)
يلهدف) تحقاق  عدم  (: نتاجة  )

يملنش د.
ر حدد مقر يلأصفاة ب يلجماعة))
 -   (884 أقم) سل ين  يلحضرية 

111)6)يلناظ أ يملغرب.)
ر عين:

ر) يرساأ  ( جما ) يلساد)ة))
يلناظ أ) (6(111 يلناظ أ) عن ينه)ي))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3979.

348I
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COMPTE A JOUR

JAMANIUM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
JAMANIUM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي : يلجماعة 

يلحضرية سل ين أقم 884) - 
111)6 يلناظ أ يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.1(745
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 14)شتنبر) يملؤأخ في)
JAMANIUM)شركة ذيت يملسؤرلاة)
 111.111 أتسمالها) مبلغ  يملحدردة 
يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
أقم) سل ين  يلحضرية  يلجماعة 
يملغرب) يلناظ أ  (6(111  -  (884
نتاجة لعدم تحقاق يلهدف يملنش د.

ر عين:
ر) يرساأ  ( جما ) يلساد)ة))
يلناظ أ) (6(111 يلناظ أ) عن ينه)ي))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
بأاأيخ)14)شتنبر)1)1))رفي يلجماعة)
يلحضرية سل ين أقم)884) - 111)6 

يلناظ أ يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3981.
349I

ORIENT 4YOU

AHRIF ASSISTANCES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

AHRIF ASSISTANCE
BERKANE ، 60300، بركان يملغرب
AHRIF ASSISTANCES شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ بني 
مهدي طريق يلسعادية - 61311 

بركان يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.4119

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 غشت) (18 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 AHRIF يل حاد) يلشريك  ذيت 
أتسمالها) مبلغ  ( (ASSISTANCES
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
طريق) مهدي  بني  دريأ  يإلجأماعي 
يملغرب) بركان  (61311 (- يلسعادية)

نتاجة  ):)ينتهاء)يلنشاط.
ر حدد مقر يلأصفاة ب دريأ بني)
 61311 (- يلسعادية) طريق  مهدي 

بركان يملغرب.)
ر عين:

ر) يحريف  ( محمد) يلساد)ة))
طريق) مهدي  بني  دريأ  عن ينه)ي))
يملغرب) بركان  (61311 يلسعادية)

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)539.
351I

ste(fidarail

تسهيالت أينور
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ste(fidarail
 rue(ibn(rochd(imm(baraka(appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc
تسهاالت تين أ شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 LOT رعن ين مقرها يإلجأماعي
 NVX LOGEMENT D›OUJDA

 SIDI(DRISS(NR 13 APPART 01

OUJDA  - 60000 رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

37771

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (18

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

تسهاالت تين أ.

تي) دف   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ن ع من تن يع يلفات أة.

 LOT (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 NVX LOGEMENT D’OUJDA

 SIDI DRISS NR 13 APPART 11

OUJDA  - 61111)رجدة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 51.111 ( (: قي�سي) نجاة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

((: ب مهريز) يلغني  عبد  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (51.111

للحصة).

511)بقامة) (: يلسادة نجاة قي�سي)

111)دأهم.

 511 (: يلساد عبد يلغني ب مهريز)

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة نجاة قي�سي عن ينه)ي))حي)
 15 زنقة يلر3ا ) (1( يلحسني يل فاق)
أقم)14)رجدة)61111))رجدة يملغرب.

ب مهريز) يلغني  عبد  يلساد 
 ((3 أقم) (1( حي يلسماأة) عن ينه)ي))

رجدة)61111)رجدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة نجاة قي�سي عن ينه)ي))حي)
 15 زنقة يلر3ا ) (1( يلحسني يل فاق)

أقم)14)رجدة)61111)رجدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (16 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)631).

351I

MAY CONSULTING

SHAIM TRANS
إعالن مأعدد يلقريأيت

MAY CONSULTING
7 زنقة يملالزم فرناند الفالات ، 
1311)، يلديأيلباضاء يملغرب

SHAIM TRANS »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: حي 

يملسيرة ) زنقة )) أقم 33  - - يلديأ 
يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(58911
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)6))غشت)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 أقم) قريأ 
مايلي:)تح يل تسهم يلشركة

على) ينص  يلذي  (:1( أقم) قريأ 
مايلي:)تغاير يلشكل يلقان ني للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:17 أقم) بند 
قرأ يلساد فاتح أريز بأح يل) مايلي:)
يلساد) كأالي:) بالشركة  1111سهم 
سهم ريلساد أريز) ((51 أريز محمد)
51))سهم ريلساد أريز زكرياء) خلال)
 (51 سهم ريلسادة أريز مريم) ((51

سهم.
على) ينص  يلذي  (:11 أقم) بند 
مايلي:)تغاير يلشكل يلقان ني للشركة)
يملحددة) يملسؤرلاة  ديت  شركة  من 
 (  SARL AU( ديت يلشريك يل حاد)
يملحددة) يملسؤرلاة  ديت  شركة  يلى 

.(SARL(
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79389.
35(I

FIDHAJNSSI

RACCOONS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDHAJNSSI
144 زنقة محمد سماحة يقامة 
ج هرة محمد سماحة يلطابق 
يلسادس يلرقم 35 ، 1191)، 

CASABLANCA MAROC
RACCOONS شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6)محج 

يدأيس لحريزي يلرقم 6 يلديأ 
يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.451193

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 14)شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
يلشريك يل حاد)RACCOONS))مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
يدأيس) 6)محج  يإلجأماعي) مقرها 
(- يلباضاء) يلديأ  (6 يلرقم) لحريزي 
يلديأ يلباضاء)يملغرب نتاجة) ((1111

 ):)يزمة يقأصادية.
6)محج) ر حدد مقر يلأصفاة ب)
يدأيس لحريزي يلرقم)6)يلديأ يلباضاء)

- 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.)
ر عين:

ر) يلخل ي  ( ن ي ) يلساد)ة))
زنقة يب  عمر يلحاأث) (14 عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  (11 شقة) (5 طابق)
يملغرب) يلباضاء) يلديأ  ((1111

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)

6)محج يدأيس) (: يملأعلقة بالأصفاة)
لحريزي يلرقم)6)يلديأ يلباضاء

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794361.
353I

BENIM KITCHEN

BENIM KITCHEN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BENIM KITCHEN
تجزئة يالناأة أقم 53 مسنانة ، 

91141، طنجة يملغرب
BENIM KITCHEN شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يالناأة أقم 53 مسنانة - 91141 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1(87

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 BENIM(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.KITCHEN
تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريلحل يات،) يلغذيئاة  يملنأجات 
يملأنقل،) يملطبخ  رخدمة  يلأم ين 
يملطبخ) منأجات  جما   ييصا  

يالحتريفي،)تقديم يلخدمات..
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 91141 (- مسنانة) (53 أقم) يالناأة 

طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

111)حصة) ( (: يلساد حمزة عاللي)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) عاللي  حمزة  يلسادة 
 91161 17 9))أقم) حي يلب غاز زنقة)

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
حي) يلساد حمزة عاللي عن ينه)ي))
 91161  17 أقم) ((9 زنقة) يلب غاز 

طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46315).
354I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

AUTO MOTO PIECES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima(Maroc

AUTO MOTO PIECES  شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلحي يبر  

بني ب عااش - 111)3 يلحسامة 
يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(149
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)16)ي لا ز)1)1))تقرأ حل)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
 AUTO MOTO يل حاد) يلشريك 
 51.111 أتسمالها) مبلغ  ( ( (PIECES
يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
 3(111 (- ب عااش) بني  يبر   يلحي 
:)يلأ قف) يلحسامة يملغرب نتاجة  )

يلنهائي لنشاط يلشركة.

ر حدد مقر يلأصفاة ب يلحي يبر )
يلحسامة)) (3(111 (- ( ب عااش) بني 

يملغرب.)
ر عين:

ر) يزنادي  ( محمد) ( يلساد)ة))
ب عااش) بني  يبر   يلحي  عن ينه)ي))
كمصفي) يملغرب  يلحسامة  (3(111

)ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)645.

355I

****

TERRES D›AGAFAY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

دأب يلشرفاء أقم 16 حي يلجزرلي ، 
41111، مريكش يملغرب

TERRES D›AGAFAY شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي ت أيأ دريأ 
تيت ديرد تكفاي  - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118857
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TERRES D’AGAFAY
تأجير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مركبات تر آلاات يبلعاب ريلرياضة)
ب جي،) عر3ات  بخاأية،) ]دأيجات 

ك يد[.
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عن ين يملقر يالجأماعي):)ت أيأ دريأ)
مريكش) (41111 (- ( تيت ديرد تكفاي)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ب أتامة) هشام  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: يلساد محمد تيت أيجل)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ب أتامة عن ينه)ي)) يلساد هشام 
دريأ يمللاح يكفاي ييت ييم أ)41111 

مريكش يملغرب.
يلساد محمد تيت أيجل عن ينه)ي))
يالرديية) يكفاي  يحمر  يأجا   دريأ 

41111)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
ب أتامة عن ينه)ي)) يلساد هشام 
دريأ يمللاح يكفاي ييت ييم أ)41111 

مريكش يملغرب
يلساد محمد تيت أيجل عن ينه)ي))
يالرديية) يكفاي  يحمر  يأجا   دريأ 

41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)8)79)1.
356I

FIDUCIAIRE REBANI

 INSTITUT IBN NAFIS PRIVE
      DES SCIENCES DE SANTE

»»2INPSS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE(KENITRA(IMM 12 APPT 14
 VN(MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 INSTITUT IBN NAFIS PRIVE

      DES SCIENCES DE SANTE
2INPSS««     شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة 

تطلس ب يلطابق يلخامس شقة 17 
زنقة يلحسين بن علي م ج مكناس - 

51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
53989

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 INSTITUT IBN NAFIS PRIVE
      DES SCIENCES DE SANTE

.»»2INPSS
مدأسة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مهناة لعل م يلصحة.
إقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 17 تطلس ب يلطابق يلخامس شقة)
(- زنقة يلحسين بن علي م ج مكناس)

51111)مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد ج يد يل دغيري)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد ج يد يل دغيري عن ينه)ي))
يلطابق) عايدة  عماأة  تسفي  شاأع 
 51111 مكناس) م ج  ((3 يلشقة) (7

مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد ج يد يل دغيري عن ينه)ي))
يلطابق) عايدة  عماأة  تسفي  شاأع 
 51111 مكناس) م ج  ((3 يلشقة) (7

مكناس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

)1)غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))361.

357I

ABA GESTION SARLAU

AR EXPERTISE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

AR EXPERTISE  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 38 شاأع 

محمد يلخامس يلطابق يلأالت 

مكأب 11 - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69619

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (15

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 AR (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. EXPERTISE

محاسب) (: غرض يلشركة بإيجاز)

مسأقل.

38)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

محمد يلخامس يلطابق يلأالت مكأب)

11 - 31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: عنبري) خالد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) عنبري  خالد  يلساد 

يلصقلي حي) يلهادي  زنقة عبد  ((15

يبديأسة)31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) عنبري  خالد  يلساد 

يلصقلي حي) يلهادي  زنقة عبد  ((15

يبديأسة)31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)1))4.

358I

CADES SARL

BARISTAAMIRI
إعالن مأعدد يلقريأيت

CADES SARL

 --46BD(ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE(N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BARISTAAMIRI »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 311 شاأع 

م الي يسماعال يلصخ أ يلس ديء 

- - يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.418181

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)14)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 

 CASA(مايلي:)-)تغاير يسم يلشركة إلى

D’AMIRI

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعديل غرض يلشركة.
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رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

غرض يلشركة

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يسم يلشركة

بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:))

يملقر يالجأماعي للشركة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 16 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)941)79.

359I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

D.S.F. IMMOBILIERES SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

 D.S.F. IMMOBILIERES(SARL

»شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: زنقة 

يدرلف  فيسير, فاال ب لي, كالاف أناا  

- 91111 طنجة يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(5475

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)9))ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 

يلشركة)) أيسما   في  زيادة  مايلي:)

بمبلغ)200.000,00)دأهم لرفعه من)

م ) ( (411.111 ( يلى) دأهم  ((11.111

إصديأ)11))حصة يجأماعاة جديدة)

من فئة)1111)دأهم))للحصة.))نتاجة)

يلساب  من) يلفصل  تغاير  تم  لذلك,)

يلقان ن يبسا�سي.

على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 

مايلي:)إضافة يلساد حمزة يحمدرش))

كمسير ثاني))للشركة).

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تغاير يلقان ن يالسا�سي للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
أتسما ) حدد  ( (: يلشركة) أيسما  
دأهم,) (400.000,00 في) يلشركة 
مقسمة إلى)411)حصة يجأماعاة من)
دأهم للحصة تخصص) (1.111 فئة)
للشركاء.1/)يلساد يدأيس يلسفري ي)
(/( ( ( ( ( يجأماعاة) حصة  ((11  -----
يلساد)))حمزة يحمدرش)11))حصة)
حصة) (411 يملجم ع) ( ( ( يجأماعاة)

يجأماعاة)
على) ينص  يلذي  (:1( أقم) بند 
يلشركة) ( يدير) ( (: يإلديأة) مايلي:)
حمزة) ( يلساد) ( للشركة) ( كمسيرين)
يحمدرش ر يلساد يدأيس يلسفري ي))

ر ذلك)))))ملدة غير محدردة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46331).
361I

TAYSIR CONSULTING SARL AU

استشارات تيسير
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

TAYSIR CONSULTING SARL AU
 IMM 261 AV(BIRANZARANE
 HAY(SALAM     TIFLET(TIFLET
(M( ، 15400، TIFLET(MAROC

يستشاأيت تيسير شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  أقم 61) 
شاأع بئر ينزأين حي يلسالم تافلت  - 

15411 تافلت يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1119

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 
باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يستشاأيت تيسير.
تقديم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملالي.) يلتساير  في  يستشاأيت 

يملحاسباتي ريلضريبي.
عن ين يملقر يالجأماعي):))أقم)61) 
شاأع بئر ينزأين حي يلسالم تافلت))-)

15411)تافلت يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: عزرزي) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) عزرزي  محمد  يلساد 
حي يلرشاد تافلت أقم)9311 15411 

تافلت يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) عزرزي  محمد  يلساد 
حي يلرشاد تافلت أقم)9311 15411 

تافلت يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بتافلت)

1)1))تحت أقم)5)).
361I

FIDIA CONSEIL

SORORIN  سورورين
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDIA CONSEIL
 BD 11 JANVIER 1ER 75

 ETAGE(CASABLANCA 75
 BD 11 JANVIER 1ER(ETAGE

 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

SORORIN  س أرأين شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي 75 شاأع 

11 يناير يلطابق يبر   يلديأ يلباضاء 
1131)  يلديأ يلباضاء  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(54633
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ حل) ((115 يناير) (16 يملؤأخ في)
محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 
  SORORIN يل حاد) يلشريك  ذيت 
 11.111 أتسمالها) مبلغ  ( س أرأين)
 75 يإلجأماعي) دأهم رعن ين مقرها 
يلديأ) ( يناير يلطابق يبر ) (11 شاأع)
يلباضاء)) يلديأ  ( ((1131 يلباضاء)

يملغرب نتاجة  ):))تصفة نهائاة).
ر حدد مقر يلأصفاة ب)75)شاأع)
11)يناير يلطابق يبر ))يلديأ يلباضاء)

CASABLANCA (1131))يملغرب.)
ر عين:

ر) يأركي  ( يلرحام) عبد  يلساد)ة))
  (1131 يلباضاء) يلديأ  ( عن ينه)ي))
)ة)) يملغرب كمصفي) ( يلباضاء) يلديأ 

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)75)شاأع)

11)يناير يلطابق يبر 
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

فبريير)115))تحت أقم)568636.
36(I

expert(comptable

NADOR  -  WEAR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

expert(comptable
nador ، 62000، nador(maroc
NADOR  -  WEAR شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي 38 - س ق 

يلج طاة  - 111)6 يلناظ أ يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.NADOR  -  WEAR

-)إسأيريد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلأقساط) ر  بالجملة  تس يق  ر 

للمالبيس يملسأعملة.

يملالبيس) تن يع  جما   تصدير  (-

يلأقلادية..

عن ين يملقر يالجأماعي):)38)-)س ق)

يلج طاة))-)111)6)يلناظ أ يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يلصالح يلعنتري عن ينه)ي))

 6(111 بني تنصاأ) (- حي عبد يمل من)

يلناظ أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يلصالح يلعنتري عن ينه)ي))

 6(111 بني تنصاأ) (- حي عبد يمل من)

يلناظ أ يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)3))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3986.

363I

JML BUSINESS CONSEIL

WHY NOT TRANSMONEY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL

 BD ZERKTOUNI ET MED

 BEQQAL RESIDENCE

 KOUTOUBIA(BLOC(B 2EME

 ETAGE(N°09 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 WHY NOT TRANSMONEY

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يلرياض أقم 4) شاأع يلحسن يلثاني 

سادي أحا  - 43111 سادي أحا  

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

4685

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((3

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 WHY (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.NOT TRANSMONEY

ركالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لأح يل يالم ي .

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلرياض أقم)4))شاأع يلحسن يلثاني)

43111)سادي أحا ) (- سادي أحا )

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد هشام تارأدة):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: ب عرردة) يي ب  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) تارأدة  هشام  يلساد 
دريأ تمضاف يملال يمي نفري رلثانة)

311)))دمنات يملغرب.
عن ينه)ي)) ب عرردة  يي ب  يلساد 
دمنات) (((311 ( يكن ن) ييت  حي 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) تارأدة  هشام  يلساد 
دريأ تمضاف يملال يمي نفري رلثانة)

311)))دمنات يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)305/2021.
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يءتماناة عبد يلرحام

HADRANE DE SERVICES
إعالن مأعدد يلقريأيت

يءتماناة عبد يلرحام
زنقة تب  يلعالء يملعري حي يل حدة 
أقم 9 ، 15111، يلخميسات يملغرب
HADRANE DE SERVICES »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يلرقم 
)) زنقة ريد مل ية تحزئة يإلدأيساة 
يلخميسات - 15111 يلخميسات 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(7741

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)19)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:11 أقم) قريأ 
للشركة) يملنهي  يلنشاط  تغاير  مايلي:)
:كريء) ريل حاد) يلجديد  بالنشاط 

يلسااأيت بدرن سائق
على) ينص  يلذي  (:1( أقم) قريأ 
مايلي:)إسأقالة مسير يلشركة يلقديم)
:)صادقي عبد يلكريم) ،رتعاين يلساد)

كمسير جديد للشركة.

على) ينص  يلذي  (:13 أقم) قريأ 
يبسا�سي) يلنظام  تحاين  مايلي:)

للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1( أقم) بند 
للشركة) يملنهي  يلنشاط  تغاير  مايلي:)
:كريء) ريل حاد) يلجديد  بالنشاط 

يلسااأيت بدرن سائق
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالخميسات) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)61)1.
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يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة يلعا ن يلساقاة)

يلحمريء

DMM ENERGIE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة 
يلعا ن يلساقاة يلحمريء

صندرق يلبريد 66)) ، 71111، 
يلعا ن يملغرب

DMM ENERGIE  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  تجزئة 
يلريحة حي يلقدس يلرقم 1)6 
يلعا ن - 71111 يلعا ن  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
37667

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 DMM(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. ENERGIE
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غرض يلشركة بإيجاز):):)-)يلكهر3اء)
يلعامة ريلصناعاة.

يملاكاناكاة) يلصاانة  تعما   (-
يالتصاالت) لشبكات  يلكهر3ائاة 

ريلحاس ب.
إديأة) رخدمات  منأجات  با   (-
يلطاقة ريلطاقة يملأجددة رتحسانها.

سخانات) رصاانة  ر3ا   تركاب  (-
يملااه بالطاقة يلشمساة.

-)ضخ يلطاقة يلشمساة.
يلشمساة) يلخاليا  تركاب  (-

يلكهررض ئاة.
رصاانة) تركاب  على  يلأدأيب  (-

يلخاليا يلكهررض ئاة.
يجهزة) رصاانة  ر3ا   تركاب  (-

يلأكااف رمريقبة يلسالمة
غرف باأدة.

ريلخدمات) يملنأجات  با   (-
يلخاصة بتركاب يبحما  يلكهر3ائاة)

للسااأيت يلكهر3ائاة ريلهجانة.
-)تجاأة ريسأيريد رتصدير يملعديت)

يملكأباة ريمل يد يلصناعاة.
مرتبطة) خدمة  تر  عملاة  تي  (-
بغرض) مباشر  غير  تر  مباشر  بشكل 

يلشركة.
-)يلدأيسات يلهادأرلاكاة ملشاأي )
يلري بما في ذلك يلأط أيت يلديخلاة)

في قطعة يبأض ركذلك
يلأنماة يملائاة ريلزأيعاة لشبكات)

يلري يلخاأجاة)،)تي محطات يلري)،
رمحطات) يلترشاح  محطات 

يلضخ.
يلري) معديت  ر3ا   يسأيريد  (-
رمعديت) يلهادأرماكاناكي  ريلضخ 

يلترشاح
رتكساة) تأ�سي  غشاء) ر3الأالي 

تأضاة.
-)يلأنقاب عن يملااه يلج فاة.

-إنشاءيت معدناة رمبنى يبشغا )
يلعامة.

-تجاأة.
-يسأيريد رتصدير.
-)خدمة محك مة.

رصاانة) يلبستنة  خدمة  (-
يملساحات يلخضريء.
-تعما  مخألفة.).

تجزئة) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 6(1 يلرقم) يلقدس  حي  يلريحة 

يلعا ن)-)71111)يلعا ن))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلعانين) يلعانين ماء) ماء) ( يلساد)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلعانين) يلعانين ماء) ماء) ( يلساد)
عن ينه)ي)))تجزئة يلريحة حي يلقدس)
يلعا ن)) (71111 يلعا ن) (6(1 يلرقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعانين) يلعانين ماء) ماء) ( يلساد)
عن ينه)ي)))تجزئة يلريحة حي يلقدس)
يلعا ن)) (71111 يلعا ن) (6(1 يلرقم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)9))ي لا ز)

1)1))تحت أقم)2537/2021.
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 LA MAROCAINE DU BÂTIMENT ET TRAVAUX

DE CONSTRUCTION

 LA MAROCAINE DU
 BÂTIMENT ET TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

 LA MAROCAINE DU
 BÂTIMENT ET TRAVAUX DE

CONSTRUCTION
 Rue(Jean(Jaurès, Quartier ,49
 Gauthier, 6ème(étage, Apt(N°
 12 GAUTHIER(CASA، 20200،

CASABLANCA MAROC
 LA MAROCAINE DU

 BÂTIMENT ET TRAVAUX DE
CONSTRUCTION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 Rue ,49 رعن ين مقرها يإلجأماعي

 Jean(Jaurès, Quartier(Gauthier,

  6ème(étage, Apt(N° 12

 GAUTHIER(CASA, GAUTHIER

.CASA 20200 CASA(MAROC

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.478(55

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) (31 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))حسناء)يلعسري)

171)حصة يجأماعاة من تصل)331 

حصة لفائدة))يلساد))ة))عماد يلكدح)

بأاأيخ)31)ماي)1)1).

تف يت يلساد))ة))حسناء)يلعسري)

161)حصة يجأماعاة من تصل)331 

ص فاا) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

يليزيدي بأاأيخ)31)ماي)1)1).

محمد) )ة)) يلساد) تف يت 

يلحسناري)331)حصة يجأماعاة من)

)ة)) يلساد) ( 331)حصة لفائدة) تصل)

عماد يلكدح بأاأيخ)31)ماي)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (6 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم))78789.

367I

جما  يلصدقي محاسب معأمد

شركة سيدوكو
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

جما  يلصدقي محاسب معأمد

شاأع يبن سيناء أقم 86 يلخميسات 

، 15111، يلخميسات يملغرب

شركة سادرك  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي بقعة أقم 

38)) تجزئة يلحديدة عماأة ي شقة 

أقم 1 يلقناطرة - 14111 يلقناطرة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(467

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

شركة) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

سادرك .

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملخألفة) يالشغا   عقاأي-مقار  

ريلبناء.

عن ين يملقر يالجأماعي):)بقعة أقم)

تجزئة يلحديدة عماأة ي شقة) (((38
يلقناطرة) (14111 (- يلقناطرة) (1 أقم)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

11.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد سعاد يلحمدي)

حصة بقامة)11.111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد سعاد يلحمدي عن ينه)ي))

يلحديدة) تجزئة  (((38 أقم) بقعة 

عماأة ي شقة أقم)1)يلقناطرة)14111 

يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد سعاد يلحمدي عن ينه)ي))

يلحديدة) تجزئة  (((38 أقم) بقعة 

يلقناطرة) (14111 عماأة ي شقة أق)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)4644.

368I
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خبرة))يلشرق

MOUHAJIR CARS
إعالن مأعدد يلقريأيت

خبرة  يلشرق
49 شاأع يلبكاي لهبال يقامة أياض 
يملدينة شقة أقم 3 بركان 49 شاأع 
يلبكاي لهبال يقامة أياض يملدينة 
شقة أقم 3 بركان، 699، بركان 

يملغرب
MOUHAJIR CARS »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: مريب يق  
برقم ) ر3 حي بام سادي ب هرية 

بركان - 63311 بركان يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.6485

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تم يتخاذ) ((1(1 19)شتنبر) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلساد) للشركة  جديد  مسير  تعاين 
يملسيرة) ريسأقالة  ب غالب مصطفى 
يلزهريء) فاطمة  يلسادة  يلحالاة 

ب غالم
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  يالجأماعي  يملقر  تح يل 
يلأ فاق حي) زنقة طائف تجزئة  (14
يالمل بركان يلى مريب))يق  برقم)))ر3 

حي بام سادي ب هرية بركان
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  يالجأماعي  يملقر  تح يل 
يلأ فاق حي) زنقة طائف تجزئة  (14
يالمل بركان يلى مريب))يق  برقم)))ر3 

حي بام سادي ب هرية بركان
على) ينص  يلذي  (:15 أقم) بند 
للشركة) جديد  مسير  تعاين  مايلي:)

يلساد ب غالب مصطفى
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)569/2021.
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يلعم أي يستشاأة

ROUTCAM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

يلعم أي يستشاأة
زنقة فاس أقم  11 تازة، 35111، 

تازة يملغرب

ROUTCAM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي   تجزئة 

ه يأ 378 بركان 63311 بركان 

يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.6135

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)8))غشت)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

 63311 بركان) (378 تجزئة ه يأ) ( («
بركان يملغرب«)إلى)»مكأب أقم)6)زنقة)

طنجة يقامة يلقا�سي أقم)34 35111 

تازة))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

تكأ 3ر) ((9 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)958.
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STE ASSAS PRO BATIMENT

 3WD CONSTRUCTIONS

DES BATIMENTS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 STE 3WD(CONSTRUCTIONS

DES BATIMENTS

MEKNES ، 50000، مكناس 

يملغرب

 3WD CONSTRUCTIONS DES

BATIMENTS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلشقة 

11, يلطابق ), يلعماأة )1, شاأع 

يلقناطرة يملدينة يلجديدة  مكناس - 

51151 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

53495

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) ((8

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 3WD CONSTRUCTIONS DES

.BATIMENTS

تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يعما ) (- تشياد يلبنايات) (– مأن عة)

يلصباغة).

يلشقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع) (,1( يلعماأة) (,( يلطابق) (,11

يلقناطرة يملدينة يلجديدة))مكناس)-)

51151)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد ج يد يلطحطاح)):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد ج يد يلطحطاح))عن ينه)ي))

حي باب يلصابا يملنز  صفرر)51151 

صفرر يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد ج يد يلطحطاح))عن ينه)ي))

حي باب يلصابا يملنز  صفرر)51151 

صفرر يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي نا ) (19 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)843).

371I

ISDM CONSULTING

QAJ CONSRUCTION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعا ن يملغرب

QAJ CONSRUCTION  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يل حدة بل ك G أقم 886 يلطابق 
يالر  يلعا ن  - 71111 يلعا ن 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38153

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 QAJ (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. CONSRUCTION

ر) يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يعما  يخرى.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (886 أقم) (G بل ك) يل حدة 
يلعا ن) (71111 (- ( يلعا ن) يالر  

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( كاجة) سعاد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( كاجة) سعاد  يلساد 
حي يلفأح خنافرة)) (16 أقم) (31 شاأع)

54111)خنافرة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( كاجة) سعاد  يلساد 
حي يلفأح خنافرة)) (16 أقم) (31 شاأع)

54111)خنافرة))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2973/2021.

37(I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 DOUKA IMMOBILIERE
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

أف  أتسما  يلشركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
 DOUKA IMMOBILIERE SARL
AU شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 3, زنقة 

عال  بن عبد هللا - 91111 طنجة  
يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.18775
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) (17.711.111«
»311.111)دأهم«)إلى)»18.111.111 
دأهم«)عن طريق):))إدماج يحأااطي تر)
تأ3اح تر عالريت إصديأ في أتس يملا .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46331).

373I

ficogedek(sarl(au

AIC TRANS SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

AIC TRANS SARL AU شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 15 
يلطابق ) تجزئة أياض يلزيأ ن 
TR/A - 50000 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
543(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 AIC (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANS SARL AU
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالشخاص لحساب يلغير.
 15 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 TR/A(يلطابق)))تجزئة أياض يلزيأ ن

51111 -)مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد ت فاق يل لادي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد ت فاق يل لادي عن ينه)ي))
611)ليريك سريماط  يت يأكة مكناس)

51151)مكناس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد ت فاق يل لادي عن ينه)ي))
611)ليريك سريماط  يت يأكة مكناس)

51151)مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)51)4.
374I

ISDM CONSULTING

N2 CONTRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعا ن يملغرب
N2 CONTRAVAUX شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يل حدة بل ك G أقم 886 يلطابق 
يلثاني يلعا ن - 71111 يلعا ن 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38151

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 N( (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CONTRAVAUX
يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريشغا  يخرى.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (886 أقم) (G بل ك) يل حدة 

يلعا ن) (71111 (- يلعا ن) يلثاني 
يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عبد يلكريم يي بي):))1.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يي بي) يلكريم  عبد  يلساد 
ساكا) يي ب  يرالد  دريأ  عن ينه)ي))

كرساف)35111)كرساف يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يي بي) يلكريم  عبد  يلساد 
ساكا) يي ب  يرالد  دريأ  عن ينه)ي))

كرساف)35111)كرساف يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2971/21.

375I

ISDM CONSULTING

 SERVICES EXPLOI SAHARA
CONTRAV

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM(EL(HAIRACH(NR 351

 AVENUE(MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE(LAAYOUNE ، 70000

يلعا ن يملغرب
 SERVICES EXPLOI SAHARA

CONTRAV شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يل حدة بل ك G أقم 886 يلطابق 
يلثاني يلعا ن - 71111 يلعا ن 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38137
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SERVICES EXPLOI SAHARA

.CONTRAV

يلبناء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريشغا  يخرى.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلطابق) (886 أقم) (G بل ك) يل حدة 

يلعا ن) (71111 (- يلعا ن) يلثاني 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد دأر�سي مصطفى):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد دأر�سي مصطفى عن ينه)ي))

 54111 ( 4)حي يلفأح) زنقة) (15( أقم)

خنافرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد دأر�سي مصطفى عن ينه)ي))

 54111 حي يلفأح) (4 زنقة) (15( أقم)

خنافرة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

)))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2962/2021.

376I

STE ASSAS PRO BATIMENT

STE MALAKKHAN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

STE MALAKKHAN
MEKNES ، 50000، مكناس 

يملغرب
STE MALAKKHAN شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 6)) 
يلطابق يالر   يلشاأع 1 ت ال   باب 
ف قاني مكناس  - 51151 مكناس 

يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.44369

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 
ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 STE يل حاد) يلشريك  ذيت 
أتسمالها) مبلغ  ( (MALAKKHAN
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يالر )) يلطابق  (((6 أقم) يإلجأماعي 
يلشاأع)1)ت ال ))باب ف قاني مكناس))
(: مكناس يملغرب نتاجة  ) (51151  -

يالزمة يالقأصادية.
ر حدد مقر يلأصفاة ب أقم)6)) 
باب) ( ت ال ) (1 يلشاأع) ( يلطابق يالر )
مكناس) (51151 (- ( مكناس) ف قاني 

يملغرب.)
ر عين:

ر) ( ( يلشديدي) ( ( نهالة) يلساد)ة))
عن ينه)ي))أقم)))مسجد يلفأح يقامة)
 51111 مكناس) ت ال   (1 يلفأح)
مكناس يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)316.

377I

SERVIAP

ayalux
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

SERVIAP
أقم  1 زيرية شاأع طاأق بن زياد 

بنسلامان ، 13111، بنسلامان 

يملغرب

ayalux شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

 nr 1 رعن ين مقرها يإلجأماعي

 angle(rue(tarek(ibn(ziyad(rue

 zraidi(ghafour(BENSLIMANE

.13000 BENSLIMANE(MAROC

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.6(71

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 31)غشت) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

 111.111 أتسمالها) مبلغ  ( (ayalux

 nr يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 

 1( angle( rue( tarek( ibn( ziyad( rue

 zraidi( ghafour( BENSLIMANE

 13111 BENSLIMANE MAROC

.crise(financière(:(  نتاجة

 nr 1 ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

 angle( rue( tarek( ibn( ziyad( rue

 zraidi( ghafour( BENSLIMANE

 .13111 BENSLIMANE MAROC

ر عين:

 MOHSSINE  FAHD يلساد)ة))

 DOUAR ATAYA عن ينه)ي)) ر 

 BOUZNIKA 13111 BOUZNIKA

MAROC)كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( سلامان) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)514.

378I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

عواف ترافو
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

 L›AFRICAINE D›ETUDES
FINANCIERES ET COMPTABLES
 BD(MOHAMED(V(N 281 APP
 7 BENI(MELLAL ، 23000، BENI

MELLAL MAROC
ع يف تريف  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي يقصر 
يغزيفات زنقة 5 أقم 68 بني مال  

3111) بني مال  يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.7199

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 يناير) (14 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلدين) عز  )ة)) يلساد) تف يت 
451)حصة يجأماعاة من) ( يلط يف)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
 14 بأاأيخ) ( يلط يف) يملصطفى  )ة))

يناير)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة ببني مال ))بأاأيخ)3))تبريل)

1)1))تحت أقم)483.

379I

ficogedek(sarl(au

 MOUNA OUDGHIRI
HOLDING AGRICOLE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

ficogedek(sarl(au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MOUNA OUDGHIRI HOLDING
AGRICOLE شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 31 

مكرأ زنقة 8 حي يالمان  - 51111 

مكناس يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.53491

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)18)ي لا ز)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

(- ( حي يالمان) (8 مكرأ زنقة) (31 »أقم)

إلى)»ضاعة) 51111)مكناس يملغرب«)

أرمال ماأي دريأ قصبة حرطان ديأ)

 51111 (- ( عرمة) عين  يلسلطان  يم 

مكناس))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)4194.

381I

FUTURE CONSEIL

SUPERETTE  AL BARAKA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنقة ي سف بن تاشفين يلطابق 

يبر  ، 6111)، برشاد يملغرب

SUPERETTE  AL(BARAKA شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 

يبأ�سي أياض يإلدماج بل ك 3) 

يلرقم 55 سادي حجاج ريد حصاأ - 

9641) يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5175(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (15

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SUPERETTE  AL BARAKA

غرض يلشركة بإيجاز):)مأجر لبا )

يمل يد يلغذيئاة ر م يد يلأنظاف.

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 (3 بل ك) يإلدماج  أياض  يبأ�سي 

يلرقم)55)سادي حجاج ريد حصاأ)-)

9641))يلديأيلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 711 ( (: ب قدير) عائشة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
151)حصة) ( (: يلساد))أيان برهان)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد شمس يلدين برهان):))151 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة عائشة ب قدير عن ينه)ي))

دياأ يلضخامة)))م س)1)ع)1)ط)4)ش)

برشاد) ((6111 يلس يلم برشاد) ((4

يملغرب.
عن ينه)ي)) برهان  أيان  ( يلساد)
م) ح  يلشطابي  يالمام  زنقة  (11

يلديأيلباضاء) ((1111 يلديأيلباضاء)

يملغرب.

برهان) يلدين  شمس  يلساد 
عن ينه)ي))11)زنقة يالمام يلشطابي ح)

م يلديأيلباضاء)1111))يلديأيلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة عائشة ب قدير عن ينه)ي))

دياأ يلضخامة)))م س)1)ع)1)ط)4)ش)

برشاد) ((6111 يلس يلم برشاد) ((4

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79441.

381I

omnium(management

 THE ENGLISH ACADEMY
 FOR STUDENTS AND
PROFESSIONALS PRIVE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

omnium(management
 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(

30100، fes(maroc
 THE ENGLISH ACADEMY

 FOR STUDENTS AND
PROFESSIONALS PRIVE شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب 
أقم 15 يلطابق يلثاني يقامة مكاتب 
يلخبريء أقم 19 ملعب يلخال شاأع 

رلي يلعهد فاس - 31111 فاس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1456

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((5
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 THE ENGLISH ACADEMY
 FOR STUDENTS AND

.PROFESSIONALS PRIVE
-مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلأك ين..
مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق يلثاني يقامة مكاتب) (15 أقم)
ملعب يلخال شاأع) (19 أقم) يلخبريء)
فاس) (31111 (- فاس) يلعهد  رلي 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد ي سف ب عالق)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد ي سف ب عالق عن ينه)ي))
يلتركي) محمد  زنقة  (1 يالنطالق) حي 
يلر3اط) تكدي   (1( شقة) (5 عماأة)

11111)يلر3اط يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد ي سف ب عالق عن ينه)ي))
يلتركي) محمد  زنقة  (1 يالنطالق) حي 
يلر3اط) تكدي   (1( شقة) (5 عماأة)

11111)يلر3اط يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)1456.
38(I

»SOCIETE D’AMENAGEMENT TRIFA«(شركة

 SOCIETE« شركة
»D›AMENAGEMENT TRIFA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رفاة شريك

 SOCIETE« شركة
»D›AMENAGEMENT TRIFA
أقم 46 مكرأ، زنقة يلبلدية حي 

يلديخلة ، 63311، بركان يململكة 
يملغر3اة

 SOCIETE« شركة
  »D›AMENAGEMENT TRIFA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 46 
مكرأ، زنقة يلبلدية حي يلديخلة - 

63311 بركان يململكة يملغر3اة.
رفاة شريك

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1361

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)
ر) بنعلي  يملصطفى  يلشريك  ب فاة 
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  
شتنبر) (1( في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):
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يلساد)ة))فأاحة يلعمريني))،))4)6 
حصة).

((، ( بنعلي) يالله  عبد  يلساد)ة))
1.771)حصة).

 886 ( (، ( بنعلي) مالك  يلساد)ة))
حصة).

 886 ( (، ( بنعلي) ندى  يلساد)ة))
حصة).

 833 ( (، ( يلساد)ة))زيهاة لعم أي)
حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)559/2021.
383I

cabinet(jdaini

RACHDI CAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

cabinet(jdaini
 32BD(BIR(ANZARANE 1 ETAGE
 HAY(EL(HASSANI(BERKANE ،

63300، berkane(maroc
RACHDI CAR شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة يم 
يلقرى أقم ) حي قاشاظ بركان - 

63311 بركان يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

8163
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.RACHDI CAR
*كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- ))حي قاشاظ بركان) يم يلقرى أقم)

63311)بركان يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد سعد أيشدي)):))511)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد خالد أيشدي):))511)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( أيشدي) سعد  يلساد 
81)حي يلسالم بركان) زنقة رلالي أقم)

63311)بركان يملغرب.
يلساد خالد أيشدي عن ينه)ي))81 
 63311 زنقة رلالي حي يلسالم بركان)

بركان يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) أيشدي  يكريم  يلسادة 
81)حي يلسالم بركان) زنقة رلالي أقم)

63311)بركان يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)566/2021.
384I

****

BABA EXPO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

دأب يلشرفاء أقم 16 حي يلجزرلي ، 
41111، مريكش يملغرب

BABA EXPO شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 
يالرديية يلطريق يل طناة 8 يلطابق 
يالر  شقة أقم ) جماعة يالرديية - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118887
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 BABA (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.EXPO

غرض يلشركة بإيجاز):)-1)يلأجاأة)

يلف يكه،) يلخضاأ،) ([ في) بالجملة 

يلحلاباات،) رمشأقاته،) يللحم 

يلباض،)يلزي ت،)ريلزي ت يلصالحة،)

يلرخ يات) يلقشريات،) يلسمك،)

 (- (/ ربعض يمل يد يلغذيئاة يبخرى[)

يالسأيريد ريلأصدير.

مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلطابق) (8 يل طناة) يلطريق  يالرديية 

(- ))جماعة يالرديية) يالر  شقة أقم)

41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 (51 ( (: يلساد عبديلغني يل أس)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلسادة مريم يل أس):))51))حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: يلساد عبديلكريم يل أس)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: يل أس) حنان  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يل أس) عبديلغني  يلساد 

عن ينه)ي))دريأ يلزيرية مجاط))41111 

شيشارة يملغرب.

عن ينه)ي)) يل أس  مريم  يلسادة 

دريأ يلزيرية مجاط))41111)شيشارة)

يملغرب.

يل أس) عبديلكريم  يلساد 

عن ينه)ي))دريأ يلزيرية مجاط))41111 

شيشارة يملغرب.

عن ينه)ي)) يل أس  حنان  يلسادة 

جنان يرأيد تجزئة)15)عماأة)5)شقة)

13 41111)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يل أس) عبديلغني  يلساد 

عن ينه)ي))دريأ يلزيرية مجاط))41111 

شيشارة يملغرب

عن ينه)ي)) يل أس  مريم  يلسادة 

دريأ يلزيرية مجاط))41111)شيشارة)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7949)1.

385I

ADVALORIS 

MSR IMMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM(COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

MSR IMMO شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي  بناية 

بان أيما ) ، يلطابق يبر  ، أقم 15 ،  

تقاط  شاأع محمد يلخامس رم الي 

ي سف            - 81111   يكادير 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48993

 11 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي لا ز)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 MSR (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.IMMO

يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاأي,)تشياد جما  تن يع يملباني),)

با  رشريء)يبأي�سي.
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بناية) ( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بان أيما)))،)يلطابق يبر )،)أقم)15)،))
تقاط  شاأع محمد يلخامس رم الي)
ي سف))))))))))))-)81111)))يكادير يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 BLEEN INVESTMENT يلشركة)
 111 )GROUP)حصة بقامة) ( :( (500

دأهم للحصة).
 MISBAH يلشركة)
حصة) (DEVELOPMENT( :( ( 250

بقامة)111)دأهم للحصة).
 HOLSO HOLDING يلشركة)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (:( ( 250

للحصة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 BLEEN INVESTMENT يلشركة)
يناير) (11 شاأع) ( عن ينه)ي)) (GROUP
أقم)17)شاأع تزيال  يملر�سى))71141 

يلعا ن يملغرب.
 MISBAH يلشركة)
شاأع) عن ينه)ي)) (DEVELOPMENT
يملر�سى) (11 شقة) (18 أقم) يلصافي 

71141)يلعا ن يملغرب.
 HOLSO HOLDING يلشركة)
عن ينه)ي))شاأع يلصافي أقم)18)شقة)

)1)يملر�سى)71141)يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يإلدأي�سي) سنأي�سي  أضا  ( يلساد)
عن ينه)ي)))زنقة يلخرط م أقم)13)حي)

س يسري)81111))يكادير))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)))1166.
386I

STE SUD EST GESTION SARL

COMINATRAV
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

STE SUD EST GESTION SARL

أقم 16 يلعماأة 99 شاأع م الي 
علي يلشريف ، 111)5، يلرشادية 

يملغرب
COMINATRAV شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : قصر 
يلكاأة ترف س - 111)5 يلرشادية 

يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.9((3

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 شتنبر) ((1 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (COMINATRAV حل)
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
يل حاد مبلغ أتسمالها)91.111)دأهم)
رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر يلكاأة)
يلرشادية يملغرب) (5(111 (- ترف س)

نتاجة لأ قف نشاط يلشركة.
ر عين:

ر) خ يا  ( ( ي سف) يلساد)ة))
ترف س) يلكاأة  قصر  عن ينه)ي))
كمصفي) يملغرب  يلرشادية  (5(111

)ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
قصر) رفي  ((1(1 شتنبر) ((1 بأاأيخ)
يلرشادية) (5(111 (- ترف س) يلكاأة 

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)425/2021.
387I

»SOCIETE D’AMENAGEMENT TRIFA«(شركة

 SOCIETE  شركة
»D›AMENAGEMENT TRIFA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشركة

 SOCIETE« شركة
»D›AMENAGEMENT TRIFA
أقم 46 مكرأ، زنقة يلبلدية حي 

يلديخلة ، 63311، بركان يململكة 
يملغر3اة

 SOCIETE« شركة

  »D›AMENAGEMENT TRIFA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 46 
مكرأ، زنقة يلبلدية حي يلديخلة - 

63311 بركان يململكة يملغر3اة.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1361

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 15)شتنبر) يملؤأخ في)
مسير جديد للشركة يلساد)ة))بنعلي)

عال  كمسير رحاد
تبعا ل فاة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)559/2021.
388I

CABINET BENHASSAN SARL AU

GESINKA
إعالن مأعدد يلقريأيت

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

دأب خالد زنقة 43 أقم 5 ق.ج ، 
1441)، يلديأيلباضاء يملغرب

GESINKA »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: )8 
زنقة إبن حازم يملعاأيف  - 1371) 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.386945

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في))1)ماأس)119)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
يلذي) (: قريأ أقم ملحق تصحاحي)
ر) ( ملحق ت ضاحي) ينص على مايلي:)
يلعام) بالجم   رأد  خطأ  إسأدأيك 
 21/01/2018 بأاأيخ) يإلسأثنائى 
يملا ) أتس  زيادة  خطأ  تعديل  (-
دأهم) (15.878.111.11 بمبلغ)
دأهم.- (14.911.111.11 ( ع ض)
بمبلغ) يملا   أتس  زيادة  تعديل خطأ 
ع ض) دأهم  (15.978.111.11

15.111.111.11)دأهم

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

يلذي) (: بند أقم أتسما  يلشركة)
يلشركة) أتسما   مايلي:) على  ينص 
يلى) مقسم  دأهم  (15978111.11
 111 إجأماعاة) حصة  (159781

دأهم لكل حصة).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ماأس)119))تحت أقم)696841.

389I

rochdi(conseil

STE TRAWOM MOROCCO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

rochdi(conseil
تجزئة يلق يت يملساعدة أقم 143 
يلعا ن ، 71111، يلعا ن يملغرب
 STE TRAWOM MOROCCO

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : تجزئة 
1)1 ديأ  ERAC  زنقة 11 أقم 65 
يلطابق يلسفلي يلعا ن. - 71111 

يلعا ن يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.(7475

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (1( في) يملؤأخ 
 STE TRAWOM MOROCCO حل)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
أتسمالها) مبلغ  يل حاد  يلشريك 
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
  ERAC ( ديأ) (1(1 تجزئة) يإلجأماعي 
يلسفلي) يلطابق  (65 أقم) (11 زنقة)
يملغرب) يلعا ن  (71111 (- يلعا ن.)
نتاجة لأأاب  حصالة سن ية سلباة.

ر عين:
ر) ( هشام) ( خديجة) يلساد)ة))
أقم) (1( عن ينه)ي))حي يلسعادة زنقة)
يلديأ يلباضاء) ((1111 يلبرن �سي) (11

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
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ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

تجزئة) رفي  ((1(1 شتنبر) (1( بأاأيخ)

 65 أقم) (11 زنقة) ( (ERAC ( ديأ) (1(1

 71111 (- يلعا ن.) يلسفلي  يلطابق 

يلعا ن يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

7))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)995).

391I

KHM CONSULTING

BO BLANC

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

إغالق فرع تاب  لشركة تجاأية ي جد)

مقرها يالجأماعي باملغرب

KHM CONSULTING

1 زنقة  ييت  باعمرين يملمر ب 

يلطابق يالر   يلرقم 116 تقاط  

شاأع محمد يلخامس ر يملقارمة ، 

1151)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BO BLANC »شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 15 زنقة 

يلنس أ  مرس  يلسلطان  - 1491) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إغالق فرع تاب  لشركة تجاأية 

ي جد مقرها يالجأماعي باملغرب«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.417565

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

تقرأ) ((1(1 شتنبر) (14 في) يملؤأخ 

 BO BLANC إغالق فرع تاب  لشركة)

تسماأه)BO BLANC)ريلكائن عن ينه)

في بلدية رالد عزرز يملنطقة يلصناعاة))

يلرقم))6)محافظة يلن يصر)-)-)يلديأ))

يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794111.

391I

MONDIALE GEST

ADIB CARREAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير تسماة يلشركة

MONDIALE GEST
 IMM 202 APT 01A(PORTES(DE
 MARRAKECH 2 - MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ADIB CARREAUX شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي تجزئة 

يلحفرة أقم 561 تسكج أ مريكش 
يملغرب - 41111  مريكش يملغرب.

تغاير تسماة يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

96817
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 غشت) (11 في) يملؤأخ 
 ADIB« من) يلشركة  تسماة  تغاير 
 CARREAUX« إلى) (»CARREAUX

.(»BETON
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7734)1.
39(I

moorish(co

DATAINSIGHT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

moorish(co
 3rue(ishsaq(ibn(hanin(etage

 1 apt 1 bd(yacoub(elmansour
 casablanca ، 20100، casablanca

maroc
DATAINSIGHT شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
يعق ب يملنص أ، 3 زنقة إسحاق 
يبن حنين يلطابق 1 أقم 1 يلديأ 
يلباضاء  - 11)1) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516517

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DATAINSIGHT

تكامل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

حل   تكن ل جاا يملعل مات.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يعق ب يملنص أ،)3)زنقة إسحاق يبن)

حنين يلطابق)1)أقم)1)يلديأ يلباضاء))

- 11)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد مريد قدير):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مريد قدير عن ينه)ي))جمالة)
ق ج يلباضاء) (97 أقم) (11 زنقة) (11

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد مريد قدير عن ينه)ي))جمالة)
ق ج يلباضاء) (97 أقم) (11 زنقة) (11

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)516517.

393I

TRANSPORT SNASSNI SARL AU

 TRANSPORT SNASSNI

SARL AU
إعالن مأعدد يلقريأيت

 TRANSPORT SNASSNI SARL

AU

 Rue(Abdelkader(Mouftakar 45

 2ème(étage(Appt 4 -Casablanca-

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 TRANSPORT SNASSNI SARL

AU »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 45 زنقة 

عبد يلقادأ مفأكريلطابق ) يلشقة 4 

- 1111) يلديأ يلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.3(((83

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)18)فبريير)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تف يت يلساد))عبد يل هاب يلجزرلي)

111)حصة يجأماعاة من تصل)111 

حصة لفائدة يلساد عصام يلعسلي

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

يسأقالة يلساد))عبد يل هاب يلجزرلي)

ر تعاين مسير رحاد عصام يلعسلي

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

 91111 أف  أيسما  يلشركة بقامة)

دأهم) (111111 لاصبح) دأهم  نقدي 

يي)1111)حصة

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

ت سا  نشاط يلشركة باضافة):)م يد)

يلبناء)،)يالنعاش يلعقاأي)....

قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:))

تعديل مقأضاات يلنظام يبسا�سي

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يملساهمات.



20201 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
أيسما 

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يلنشاط يالجأماعي

على) ينص  يلذي  (:13 أقم) بند 
مايلي:)تعاين يملسير

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ماأس)1)1))تحت أقم)769487.
394I

ARCOT SARL

ARCOT SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

ARCOT SARL
 Z.I(AL(MAJD(LOT 769 RDC,
 ENTRE(SOL(ET 1ére(ETAGE

TANGER ، 90000، tanger(maroc
ARCOT SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 Z.I AL رعن ين مقرها يإلجأماعي
 MAJD(LOT 769 RDC, ENTRE
 SOL(ET 1ére(ETAGE - 90001

.TANGER MAROC
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.6117

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
)AMZIL 6.46)حصة يجأماعاة من)
تصل))6.46)حصة لفائدة))يلساد))ة))
ABDELOUAHID AMZIL)بأاأيخ)17 

شتنبر)1)1).
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
)AMZIL 6.46)حصة يجأماعاة من)
تصل))6.46)حصة لفائدة))يلساد))ة))
شتنبر) (17 بأاأيخ) (FAISSAL AMZIL

.(1(1
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
)AMZIL 6.46)حصة يجأماعاة من)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (6.46( تصل)
 17 بأاأيخ) (NASSRDIN AMZIL )ة))

شتنبر)1)1).

 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
)AMZIL 6.46)حصة يجأماعاة من)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (6.46( تصل)
شتنبر) (17 بأاأيخ) (FIKRI AMZIL )ة))

.(1(1
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
)AMZIL 6.46)حصة يجأماعاة من)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (6.46( تصل)
)ة))MOHAMED AMZIL)بأاأيخ)17 

شتنبر)1)1).
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
AMZIL 6.111)حصة يجأماعاة من)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (6.111 تصل)
17)شتنبر) بأاأيخ) (LATIFA SAIDI )ة))

.(1(1
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
AMZIL 3.(31)حصة يجأماعاة من)
تصل)31).3)حصة لفائدة))يلساد))ة))
شتنبر) (17 بأاأيخ) (SALMA AMZIL

.(1(1
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
AMZIL 3.(31)حصة يجأماعاة من)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (3.(31 تصل)
)ة))SAFAE AMZIL)بأاأيخ)17)شتنبر)

.(1(1
 RACHID )ة)) يلساد) تف يت 
AMZIL 3.(31)حصة يجأماعاة من)
تصل)31).3)حصة لفائدة))يلساد))ة))
شتنبر) (17 بأاأيخ) (IMANE AMZIL

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8465.
395I

»PROMOTEUR CHAMCE«(شركة

 PROMOTEUR« شركة
»CHAMCE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تعاين مسير جديد للشركة

»PROMOTEUR CHAMCE« شركة
زنقة يلبلدية حي يلديخلة بركان ، 
1)633، بركان يململكة يملغر3اة

  »PROMOTEUR CHAMCE« شركة
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 

يلبلدية حي يلديخلة بركان - 11)63 

بركان يململكة يملغر3اة.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5897

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 15)شتنبر) يملؤأخ في)

مسير جديد للشركة يلساد)ة))بنعلي)

عال  كمسير رحاد

تبعا ل فاة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)558/2021.

396I

BT CONSEIL

Nab’s Calls Centres
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BT CONSEIL

 Espace(maarif(Rue(abouishak(al

 marouni(angle(bd(roudanie(etg

4 N° 12، 20000، CASA(MAROC

Nab’s(Calls(Centres  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 64 

شاأع عبد هللا يملدي ني يلطابق 1 

شقة ) - يلديأيلباضاء - 1111)  

يلديأيلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517457

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((5

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 Nab’s (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. Calls(Centres
مركز) (• (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
(، )مركز يالتصا )) يلهاتفي) يالتصا  

تقديم يلخدمة.
•)يالسأعانة بمصادأ خاأجاة.

•)يالستشاأيت ريل ساطة ريلأجاأة)
بجما  تن يعها.

64)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
عبد هللا يملدي ني يلطابق)1)شقة)) - 
يلديأيلباضاء)-)1111)))يلديأيلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 51.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يل يحد) عبد  بن  نبالة  ( يلسادة)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (511 ( (:

للحصة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يل يحد) عبد  بن  نبالة  ( يلسادة)
كالفيرر ) زنقة  (1( عن ينه)ي))
حي) (11 شقة) (( ط) يلفضالة  يقامة 
يلديأيلباضاء) ( ((1111 يملستشفاات)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يل يحد) عبد  بن  نبالة  ( يلسادة)
كالفيرر ) زنقة  (1( عن ينه)ي))
حي) (11 شقة) (( ط) يلفضالة  يقامة 
يلديأيلباضاء) ( ((1111 يملستشفاات)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)4)7943.
397I

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة

STE B1 TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

ت سا  نشاط يلشركة)

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة
عماأة ن ماديا شاأع محمد يلخامس 

يلطابق )يلشقة3 تازة ، 35111، 
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تازة يملغرب
STE(B1 TRANS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يالجأماعي شاأع 

يلقدس باش ية  تاهلة-تازة - 35111 
تازة يملغرب.

ت سا  نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5989
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (15 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
نقل يلبضائ  لحساب يلغير).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)))5.
398I

»AGRIBERK«(شركة

»AGRIBERK« شركة
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

»AGRIBERK« شركة
أقم 98)، زنقة يل فاق حي يملجد ، 

63311، بركان يململكة يملغر3اة
شركة »AGRIBERK«  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 98)، 

زنقة يل فاق حي يملجد - 63311 
بركان يململكة يملغر3اة.

رفاة شريك
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.7747
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)
ر) بنعلي  يملصطفى  يلشريك  ب فاة 
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  
شتنبر) (1( في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):
يلساد)ة))فأاحة يلعمريني))،)))54 

حصة).
((، ( بنعلي) يالله  عبد  يلساد)ة))

1.541)حصة).
 771 ( (، ( بنعلي) مالك  يلساد)ة))

حصة).

 771 ( (، ( بنعلي) ندى  يلساد)ة))

حصة).

 7(5 ( (، ( يلساد)ة))زيهاة لعم أي)

حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)557/2021.

399I

EURODEFI MANAGEWELL

UFINEM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

حل شركة

EURODEFI MANAGEWELL

 BD(EL(QODS 77, BD(EL ,77

 QODS، 20000، CASABLANCA

MAROC

UFINEM شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)

 LOT 141 رعن ين مقرها يإلجأماعي

 ZONE INDUSTRIELLE OULED

 SALLAH(BOUSKOURA - 20000

يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.169731

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 1))شتنبر) يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

مبلغ) ( (UFINEM يل حاد) يلشريك 

رعن ين) دأهم  (351.111 أتسمالها)

 LOT 141 ZONE مقرها يإلجأماعي)

 INDUSTRIELLE OULED SALLAH

يلديأ) (BOUSKOURA - (1111

خسائر) (: نتاجة  ) يملغرب  يلباضاء)

كبيرة للعمالء).

 LOT ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

 141Z.I OULED SALLAH

يلديأ) (BOUSKOURA - (1111

يلباضاء)يملغرب.)

ر عين:

 AHMED  ELYAMANI((يلساد)ة

 RUE DES  14 عن ينه)ي)) ر 

 MONDRETSCHERY 39(11

 SAINT CLAUDE  39(11 SAINT

)ة)) كمصفي) (CLAUDE FRANCE

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)79441.

411I

»AGRIBERK«(شركة

»AGRIBERK« شركة

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

»AGRIBERK« شركة

أقم 98)، زنقة يل فاق حي يملجد ، 

63311، بركان يململكة يملغر3اة

شركة »AGRIBERK«  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 98)، 

زنقة يل فاق حي يملجد - 63311 

بركان يململكة يملغر3اة.

تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.7747

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 15)شتنبر) يملؤأخ في)

مسير جديد للشركة يلساد)ة))بنعلي)

عال  كمسير رحاد

تبعا ل فاة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)557/2021.

411I

OUR EXPERT

التاديڤ
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

يلأاديڤ شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 7 

تجزئة 399 يلحي يلصناعي يملساأ 

مريكش - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118843

 (( عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يلأاديڤ.

تصمام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ر3ا  يملعديت ريملالبس يملهناة)،.
 7 أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يملساأ) يلصناعي  يلحي  (399 تجزئة)

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة خ لة بلحاج)):))331)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يملهدي يزماني):))671)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( بلحاج) يلسادة خ لة 

 ( ب) عماأة  أيحانة  إقامة  (1199

مريكش) (41111 مريكش) (( مبرركة)

يملغرب.
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عن ينه)ي)) يزماني  يملهدي  يلساد 

 4 يلطابق) (34 يلشقة) (( إقامة يلبرج)

مريكش)41111)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يزماني  يملهدي  يلساد 

 4 يلطابق) (34 يلشقة) (( إقامة يلبرج)

مريكش)41111)مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7919)1.

41(I

»PROMOTEUR CHAMCE«(شركة

 PROMOTEUR« شركة

»CHAMCE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رفاة شريك

»PROMOTEUR CHAMCE« شركة
زنقة يلبلدية حي يلديخلة بركان ، 

1)633، بركان يململكة يملغر3اة

  »PROMOTEUR CHAMCE« شركة

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 

يلبلدية حي يلديخلة بركان - 11)63 

بركان يململكة يملغر3اة.

رفاة شريك
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5897

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)

ر) بنعلي  يملصطفى  يلشريك  ب فاة 

(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  

شتنبر) (1( في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):

((، ( يلعمريني) فأاحة  يلساد)ة))

5.394)حصة).

((، ( بنعلي) يالله  عبد  يلساد)ة))

84).15)حصة).

 7.64( ( (، ( يلساد)ة))مالك بنعلي)

حصة).

 7.64( ( (، ( ندى بنعلي) يلساد)ة))

حصة).
((، ( لعم أي) زيهاة  يلساد)ة))

)7.19)حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)558/2021.

413I

STE GESTAC SUD SARL

 STE  ECOLE SUPERIEURE
 DES AFFAIRES DE GESTION
 » ET ENGINEERING PRIVE

» Par(abréviation » ESAGE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
إضافة تسماة تجاأية تر شعاأ)

STE GESTAC SUD SARL

 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH

 STE  ECOLE(SUPERIEURE(DES

 AFFAIRES DE GESTION ET

 ENGINEERING(PRIVE « Par

abréviation » ESAGE «     »شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 593 زنقة 

يب  يلقاسم يلشابي مناأ 3 يلشرف - 

41111 مريكش يملغرب.

»إضافة تسماة تجاأية تر شعاأ«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.111675

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 

إضافة شعاأ تجاأي للشركة ره :

 INSTITUT CHARAF

 DE FORMATION

 P R O F E S S I O N N E L L E

ETABLISSEMENT PRIVE

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)8118)1.

414I

DR CONSEIL

IEN CASA ECO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DR CONSEIL

 Had(Soualem 1/Melk(Madihi 7

 Berrechid(Boite(Postal(N 173 ،

 26402، Had(Soualem(Berrechid

Maroc

IEN CASA ECO شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة  

دياأ يلنارأ GH4 عماأة 31 أقم 35 

ديأ ب عزة يلباضاء - 6411) يلديأ 

يلباضاء يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516(75

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 IEN (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CASA ECO

يلشركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتي ت ظف رت ظاف يل كالء

يلحريسة ريلنظافة

مدير يمللكاة

جما  تنشطة يلأنظاف ريلنظافة)

يلأنظاف) ر  يلبستنة  ر  يلغسال  ر 

يلجاف ريلأنظاف يلجاف للشركات ر)

يبديأيت ر يبفريد)

تعما  مأن عة تر إنشاءيت

تاجر منأجات يلأنظاف

تجاأة.

تجزئة)) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 35 أقم) (31 عماأة) (GH4 دياأ يلنارأ)

يلديأ) ((6411 (- يلباضاء) ب عزة  ديأ 

يلباضاء)يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد نابغ بنغازي يخالقي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

نابغ) يخالقي  بنغازي  يلساد 

عماأة) (( يإلزدهاأ) إقامة  عن ينه)ي))

))حد يلس يلم) يلطابق) (16 19)شقة)

برشاد))641))برشاد يملغرب).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

نابغ) يخالقي  بنغازي  يلساد 

عماأة) (( يإلزدهاأ) إقامة  عن ينه)ي))

))حد يلس يلم) يلطابق) (16 19)شقة)

برشاد))641))برشاد يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))4))3.

415I

MULTI ASSISTANCE SARL

SOGMPS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

MULTI ASSISTANCE SARL

 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE(N°31 ،

90020، TANGER(MAROC

SOGMPS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 9) شاأع 

عمر يبن يلعاص يلطابق 4 أقم 36 - 

1)911 طنجة يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.43177
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يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

»9))شاأع عمر يبن يلعاص يلطابق)4 
36 - 1)911)طنجة يملغرب«)إلى) أقم)

يناط لاا) يالندلس عماأة  شاأع  ((6«
طنجة)) (91111  -  14 أقم) (4 يلطابق)

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8511.

416I

smart(wash

غسيل ذكي
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

smart(wash

 GH 18 hay(bni(touzine(lot 120A

tanger ، 90001، tanger(maroc

غسال ذكي شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

 GH 18 رعن ين مقرها يإلجأماعي

 A1(1 هاي بني ت زين قطعة تأض

,طنجة - 91111 طنجة يململكة 

يملغر3اة

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1359

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

:)غسال) يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

ذكي.

غرض يلشركة بإيجاز):))مصبنة.

 GH 18 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

 A1(1 تأض) ت زين قطعة  بني  هاي 

يململكة) طنجة  (91111 (- ,طنجة)

يملغر3اة.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) كندأ  يدأيس  يلساد 
طنجة) (IMM.J ت) مجم  أياض سالم 

91111)طنجة يململكة يملغر3اة.
كندأ) يلرحام  عبد  يلساد 
شما ) (( شاأع) نصر  ( عن ينه)ي))
يململكة) طنجة  (91111 طنجة) (17

يملغر3اة.
يلساد يسماعال كندأ عن ينه)ي))
IMM.)طنجة) مجم  أياض سالم تج)

91111)طنجة يململكة يملغر3اة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يسماعال كندأ عن ينه)ي))
IMM.)طنجة) مجم  أياض سالم تج)

91111)طنجة يململكة يملغر3اة
كندأ) يلرحام  عبد  يلساد 
 17 شما ) (( نصر شاأع) ( عن ينه)ي))
طنجة)91111)طنجة يململكة يملغر3اة
عن ينه)ي)) كندأ  يدأيس  يلساد 
طنجة) (IMM.J ت) مجم  أياض سالم 

91111)طنجة يململكة يملغر3اة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8461.
417I

DOM Nadif

بونزاي لوجيستيك
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DOM Nadif
 IMM 45 GH 7 APPT 07

 OP ERREDDA EL OULFA
CASABLANCA ، 20220، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
ب نزيي ل جيستاك شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع ينفا 

ينغل زنقة كل ز بررفانس يلطابق 
يلأاس   - 11)1) يلديأيلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517(63

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
:)ب نزيي) يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

ل جيستاك.
يسأيريد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريلخضرريت) يلف يكه  رتصدير 

رجما  يملنأجات يلزأيعاة ريلصاد.
نقل يلبضائ  يل طناة ريلدرلاة

يلأجاأة ريلخدمات.
عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع ينفا)
يلطابق) بررفانس  كل ز  زنقة  ينغل 
يلديأيلباضاء) ((1(11 (- ( يلأاس )

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 يلساد يملصطفى بلفقير):))

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يملصطفى بلفقير عن ينه)ي))
لساسفة يقامة دياأ يملنزه م س عماأة)
يلباضاء) يلديأ  ((1(11  ( شقة) (1

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يملصطفى بلفقير عن ينه)ي))
لساسفة يقامة دياأ يملنزه م س عماأة)
يلباضاء) يلديأ  ((1(11  ( شقة) (1

يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794187.

418I

مكأب تخااأ خديجة

GALAXY AUTO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

مكأب تخااأ خديجة

شاأع يلجيش يمللكي يقامة ييمان 

طابق 4 أقم 7 تط ين ، 93111، 

تط ين يملغرب

GALAXY AUTO شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلشرفاء أقم 8 تط ين - 93111 

تط ين يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(1593

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 GALAXY يل حاد) يلشريك  ذيت 

 111.111 أتسمالها) مبلغ  ( (AUTO

دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع)
 93111 (- تط ين) (8 أقم) يلشرفاء)

ظررف) (: نتاجة  ) يملغرب  تط ين 

يلجائحة ك فاد)-19يلعجز يملالي.

شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلشرفاء)أقم)8)تط ين تط ين)93111 

تط ين يملغرب.)

ر عين:

ر) يلب زريقي  ( يسامة) يلساد)ة))

يقامة) ديرد  محمد  شاأع  عن ينه)ي))
زهرة أقم)75))تط ين)93111)تط ين)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

يلعق د) تبلاغ  محل  ر   يملخابرة 

ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
1))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3713.

419I

A&O

B&B PRESSING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

51)1)، يلديأ يلباضاء يملغرب
B&B(Pressing شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) شاأع 

مرس يلسلطان يلطابق 1 شقة أقم3 
- 51)1) يلديأ يلباضاء يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.465511

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)5))غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
 1 »6))شاأع مرس يلسلطان يلطابق)
يلديأ يلباضاء) ((1(51  - شقة أقم3 
يملغرب«)إلى)»عماأة)))أقم)LC 5)يرالد)
 (11111 (- جريأ ديأ ب عزة يلن يصر)

يلديأ يلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)9)7933.

411I

STE GESTAC SUD SARL

JCP RESTAURATION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
إضافة تسماة تجاأية تر شعاأ)

STE GESTAC SUD SARL
 MASSIRA 2 ANBAR 2 E4
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MARRAKECH
JCP RESTAURATION »شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة
 ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: دريأ 
مخفمان جماعة سادي بدهاج  
قاادة يرزكاطة  اللة تكرك ست 
يمزميز )1))4 مريكش يملغرب.

»إضافة تسماة تجاأية تر شعاأ«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.18941
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 

إضافة شعاأ تجاأي للشركة ره :
LE PETIT HOTEL DU FLOUKA
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7994)1.

411I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

LE ROCHER BELG SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير تسماة يلشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

 LE ROCHER BELG SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي أقم 56 

شاأع م الي ي سف ، يلطابق يلريب  
، شقة 19  - 5111)  يلديأ يلباضاء   

يملغرب .
تغاير تسماة يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
511371

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم تغاير) ((1(1 شتنبر) (15 يملؤأخ في)
 LE ROCHER« يلشركة من) تسماة 
 LE ROCHER«(إلى(»BELG SARL AU
 BELGE(»(Boucherie(le(Top«(SARL

.(»AU
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794374.

41(I

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au

LE ROCHER BELG SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

fiduciaire(elbakkouri(sarl(au
 N°12 Florida(Extension(Sidi

 Maârouf(Casablanca، 20190،
casablanca(maroc

 LE ROCHER BELG SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 56 

شاأع م الي ي سف ، يلطابق يلريب  
، شقة 19  - 5111)  يلديأ يلباضاء   

يملغرب .
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.511371

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
(، ي سف) م الي  شاأع  (56 »أقم)
  (5111  -   19 شقة) (، يلطابق يلريب )
يلديأ يلباضاء)))يملغرب)»)إلى)»يلطابق)
زيرية) (، يلباأساين) عماأة  (، يلسفلي)
حي) (، آندأرماد) رزنقة  بير�سي  زنقة 
يلديأ) ( ((1513 (- ( ( يملستشفاات)

يلباضاء))))يملغرب)».
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794374.
413I

GROUPE MANAGEMENT DE COMPETENCE

RED RAR NEGOCE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 GROUPE MANAGEMENT DE
COMPETENCE

 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
 1 Route(De(Larache(Immeuble
 BOUAABID 1er(Étage(Numéro
1، 92150، Ksar(el(kebir(maroc

RED RAR NEGOCE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يل فاء أقم 1693 - 111)9 يلعريئش 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6395

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 RED (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.RAR NEGOCE

نقل) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملسأخدمين لحساب يلغير.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يل فاء)أقم)1693 - 111)9)يلعريئش)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

حمدين) بن  شاماء) يلسادة 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

حمدين) بن  شاماء) يلسادة 
 1693 أقم) يل فاء) تجزئة  عن ينه)ي))

111)9)يلعريئش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

حمدين) بن  شاماء) يلسادة 
 1693 أقم) يل فاء) تجزئة  عن ينه)ي))

111)9)يلعريئش يملغرب
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعريئش))بأاأيخ)4))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1131.
414I

FLASH ECONOMIE

 COMMERCE AHLAM AL
 JAMILA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلأصفاة

 COMMERCE AHLAM AL
 JAMILA

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة
أتسمالها:111.111 دأهم

مقرها يإلجأماعي : 67) شاأع محمد 
يلسادس محل 3-4 - يلديأ يلباضاء 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

133137
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلديأ يلباضاء)بأاأيخ)9))يبريل))1)1)
-)تعلن يلأصفاة يلنهائاة للشركة

-ُيمنح إبريء)ذمة ملصفي إديأته
-تطلق سريحه من راليأه

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793958.
415I

GROUPE ADENATRACTION

ISLAM MIS CAR
إعالن مأعدد يلقريأيت

GROUPE ADENATRACTION
شاأع سادي محمد يبن عبد هللا 
117 أقم 17 طنجة ، 91111، 

طنجة يملغرب
ISLAM MIS CAR  »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: شاأع بئر 
ينزأين إقامة بسم هللا أقم 18 - 

91111  طنجة يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.96167

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
1)1))تم يتخاذ) 19)غشت) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)

يلذي ينص على) قريأ أقم ريحد:)

مايلي:))يلساد مسريأ محمد باع جما )

سهم)) (1111( يلشركة) في  ( تسهمه)

يلى يلساد دحمان يلسعادي محمد)

911)سهم من تصل)1111)سهم ر يلى)

111)سهم من) يلساديل هاني تشرف)

تصل))1111)سهم.

ينص) يلذي  يثنان:) ( أقم) قريأ 

شريكين) دخ    قب    ( مايلي:) على 

يلسعادي) دحمان  يلساد  جديدين:)

محمد ر يلساد يل هاني تشرف.

يلذي ينص على) (: قريأ أقم ثالثة)

م طالب)) يلساد  إسأقالة  مايلي:)

للشركة) كمسير  منصبه  من  يملهدي 

تشرف) يل هاني  يلساد  تعين  ر 

كمسيررحاد للشركة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

(، نقًدي) يملساهمات  يلشركاء) يقدم 

دحمان) يلساد  يلي:) كما  رمعرفة 

دأهم) (91.111 محمد) يلسعادي 

 11.111 تشرف) يل هاني  يلساد  ر 

دأهم،)يملجم ع)111.111دأهم)

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

111.111)دأهم.)رهي) يبلغ أتس يملا )

 111 سهم بقامة) (1111 مقسمة إلى)

(، بالكامل) مكأتبة  (، للسهم) دأهم 

بما يتناسب م ) رمخصصة للشركاء)

دحمان) يلساد  رهم:) (، مساهماتهم)

ريلساد) سهم  محمد911) يلسعادي 

111)سهم)،)يملجم ع) يل هاني تشرف)

1111)سهم

على) ينص  يلذي  (:15 أقم) بند 

تشرف) يل هاني  يلساد  تعين  مايلي:)

كمسيررحاد للشركة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) ((5 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)7584.

416I

nador(conseil(sarl(au

DRIMONTE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

DRIMONTE  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ رالد 

حدر لعبابدة يمطلصا يلدأي ش - 

111)6 يلناظ أ يملغرب.

حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.9875

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 16)شتنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

أتسمالها) مبلغ  ( ( (DRIMONTE

مقرها) رعن ين  دأهم  (11.111

لعبابدة) حدر  رالد  دريأ  يإلجأماعي 

111)6)يلناظ أ) يمطلصا يلدأي ش)-)

يملبكر) يلحل  (: نتاجة  ) يملغرب 

للشركة.

ر حدد مقر يلأصفاة ب دريأ رالد)

(- يلدأي ش) يمطلصا  لعبابدة  حدر 

111)6)يلناظ أ يملغرب.)

ر عين:

يلساد)ة))سعاد)))قالح))ر عن ينه)ي))

دريأ رلد م �سى رلد سالم يلدأي ش)

111)6)يلناظ أ يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)13)غشت)

1)1))تحت أقم)1)36)ر1)36.

417I

nador(conseil(sarl(au

ZENDA TRANSPORT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

حل شركة

nador(conseil(sarl(au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

ZENDA TRANSPORT شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلس ق 

ب يلغمان يلعرري  - 111)6 يلناظ أ 

يملغرب .

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.8819

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ) ((1(1 غشت) (11 في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 ZENDA يل حاد) يلشريك  ذيت 

أتسمالها) مبلغ  ( (TRANSPORT

مقرها) رعن ين  دأهم  (11.111

ب يلغمان) يلس ق  حي  يإلجأماعي 

يملغرب)) يلناظ أ  (6(111 (- ( يلعرري)

نتاجة  ):)يلحل يملبكر للشركة).

حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

 6(111 (- ( يلس ق ب يلغمان يلعرري)

يلناظ أ يملغرب.)

ر عين:

ر) ب ينزيأ  ( ( يحمد) يلساد)ة))

يلعرري)) يلقدس  حي  عن ينه)ي))

111)6)يلناظ أ يملغرب كمصفي))ة))

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ))1)غشت)

1)1))تحت أقم)3693)ر3694.

418I
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FLASH ECONOMIE

 STE MAROCAINE DES

 EQUIPEMENTS ET

ROULEMENT D’INDUSTRIE
إعالن مأعدد يلقريأيت

 STE MAROCAINE DES

 EQUIPEMENTS ET

 ROULEMENT D’INDUSTRIE

أتسمالها:111.111 دأهم

  مقرها يالجأماعي: يلديأ يلباضاء 

زنقة سماة عماأة )8 يلطابق 4 أقم 

16 يلنخال 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

495143:

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

قرأ) ( ( ((1(1 شتنبر) ( (15 في)  يملؤأخ 

ما يلي)):

-تح يل يلشكل يلقان ني للشركة)

من شركة ذيت مسؤرلاة محدردة يلى)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

يلشريك يل حاد).

يلحصص) مجم ع  -تف يت 

ضعاف) ي نس  للساد  يالجأماعاة 

لفائدة يلساد يسماعال تمااس.

يلساد) تساير  مدة  -يسأمريأ 

رحاد) كمسير  تمااس  يسماعال 

للشركة.)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794167

419I

FLASH ECONOMIE

PHARMA WAY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشركة

PHARMA WAY

 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

أتسمالها:11.111) دأهم

مقرها يالجأماعي: تجزئة يلفردرس 

أقم 38 يلطابق يلسفلي عين يلسب  

-  يلديأ يلباضاء 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

493461
يإلسأثنائي  يلعام  يلجم   بمقأ�سى 
يملؤأخ في 13 شتنبر 1)1)   قرأ تعديل 

نشاط يلشركة إلى: 

رت زي ) رتصدير  يسأيريد 

رمنأجات) يلأجمال  مسأحضريت 

يلنظافة يلشخصاة-

يبجهزة) رت زي   رتصدير  يسأيريد 

يلطباة-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79416

4(1I

FLASH ECONOMIE

AL BIZNESS CENTER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 AL BIZNESS CENTER

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

 مقرها يإلجأماعي: زنقة تصالة 

مكأب يلصف ة يلطابق 3 مكأب )1 

تطلس -  فاس 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

65619

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 دجنبر) (18

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

مسؤرلاة محدردة

AL BIZNESS CENTER:تسماة)

يلشركة

تر) تاجر  (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رساط يق م باالسأيريد ريلأصدير

ياللأحاق بمدأسة تدأيباة

يتصاالت

تصالة) زنقة  (: يالجأماعي) يملقر  (

 1( مكأب) (3 مكأب يلصف ة يلطابق)

تطلس)-)فاس

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة.

 111.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي):

 AGNAN ALFIE ROLAND  51
METODEH)يلساد

))حصة
 AGNAN DAGBEMEY  51
حصة) (YANNICK FABIOL 51

يلساد
))حصة)

ريلعائلاة) يلشخصاة  :يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة

 AGNAN ALFIE ROLAND
METODEH)يلساد)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) بفاس  يلأجاأية 

(1(1
4(1I

FLASH ECONOMIE

 CAFE PATISSERIE AL
ALMAZ

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

يئأماناة سب  عا ن 
حي ن أي شاأع يلحسن يلثاني  سب  

عا ن 
أقم يلهاتف 1535546615

مقهى حل يات يالملاز 
 CAFE PATISSERIE AL

»ALMAZ»SARL
شركة محدردة يملسؤرلاة » ش م 

م «
أتس مالها11, 111 111 دأهم

أقم 3 تجزئة ي نس سب  عا ن 
مكناس 

يلسجل يلأجاأي أقم54145  
يمل ض ع تأسيس شركة 

بمقأ�سى) يلشركة  هذه  تسست 
بأاأيخ08/06/2021ر) يلعرفي  يلعقد 
يلساد) بين  (25/06/2021 يملسجل)
كما ) مكركب  (- محمد) مكركب 
مكركب) ريلساد  خالد  مكركب  (–

لحسن.))
)خصائصها كالأالي):

شركة محدردة)) ( ( يلشركة) ( شكل)
يملسؤرلاة)»ش.م.م«

حل يات) مخبزة  ( ( ( ( ( ( يلتسماة)
 CAFE PATISSERIE ALيالملاز

»ALMAZ»SARL
يمل ض ع)))–حل يات)–مقهى)

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
ريملالاة) يلأجاأية  يلعقاأية  يملنق لة 
يلتي يمكن تن تأصل بصفة مباشرة)
تر) يلشركة  تر غير مباشرة بم ض ع 
يلشركة) تط أ  إلى  تؤدي  آن  يمكن 

يملذك أة
تجزئة) (3 أقم) يالجأماعي  يملقر 

ي نس سب  عا ن مكناس)
سنة تبأدئ من تاأيخ) (99 ( ( يملدة)

تسجال يلشركة)
 111  111 (,11 يلشركة) أتسما  
1111حصة قامة) دأهم مقسمة إلى)
كل ريحدة منها)11,)111دأهم منحت)

كالأالي
يلساد مكركب محمد51))حصة))))))))))))))))))))))))))))))))))))

00,000 5))دأهم
حصة)))))))))))))))))))))))))))))))))))) يلساد مكركب كما 51))

00,000 5))دأهم))
51))حصة)))))))))))))))))))))))))))))))))))) يلساد مكركب خالد)

00,000 5))دأهم))
يلساد مكركب لحسن51))حصة))))))))))))))))))))))))))))))))))))

00,000 5))دأهم))
تساير يلشركة يرج  يلتسايرللساد)

مكركب خالد))ملدة غير محدردة))
بشكل) يرج  يإلمضاء) ( ( ( يإلمضاء)
منفرد للساد مكركب خالد ملدة غير)

محدردة
 31 يناير إلى) (1 سنة يلشركة من)

دجنبر)
ت زي  يبأ3اح

بعد خصم يملصاأيف ر يلأحمالت)
يلقان ن) في  إليها  يملشاأ  يلقان ناة 
يلأأسي�سي ر بعد خصم)5%))لأك ين)

يلر3ح) فان  يلقان ني  يالحأااطي 
يلصافي يقسم بين يلشركاء)كل حسب)
ما ) أتس  في  يالجأماعاة  حصصه 

يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي)
ثما م) بمكناس  يلأجاأية  باملحكمة 

15)/08/2021تحت عدد54145

4((I
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CONSSEIL FISCAL REMALI

DALISS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
DALISS شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم 49 
مرجان ) مكناس - 51111 مكناس 

يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.36713

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 غشت) (14 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) (3.911.111«
 4.111.111« إلى) دأهم«) (111.111«
تقديم حصص) ( (: عن طريق) دأهم«)

نقدية تر عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)31)4.
4(3I

WAY CONSEIL

AMS TOURS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AMS TOURS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مأجر أقم 

333 تجزيئة بريدي 3 س ك ما - 
45161 مريكش يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.57313
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في))1)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

 3 بريدي) تجزيئة  (333 أقم) »مأجر 
يملغرب«) مريكش  (45161 (- س ك ما)
إلى)»مأجر م)/)5)يملركز يلأجاأي عماأة)
أقم)417)تجزيئة يملحاماد)3 - 45161 

مريكش))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7697)1.
4(4I

redallah(sarl

BENYOUJJIL INVEST
إعالن مأعدد يلقريأيت

redallah(sarl
) زنقة س أيا يلشقة 15 شاأع 

يلحسن يلثاني يملدينة يلجديدة ، 
31111، فاس يملغرب

BENYOUJJIL INVEST »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: سك أة 
يملركز مديز ب ملان - )3311 ب ملان 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.13(3

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)31)دجنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
قرأ يلشريك يل حاد للشركة خفض)
111111دأهما) أيسما  يلشركة من)
يلى صفر دأهم للنقص من يلخساأيت)

يملتريكمة على يلشركة
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
1)دأهم يلى) أف  أيسما  يلشركة من)
يلدي ن) بمقاصة  دأهما  (511111

يملترتبة على يلشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
6:)يلذي ينص على) بند أقم يلبند)
مايلي:)عدد حصص يلشريك يل حاد)

في يلشركة ه 5111)حصة
7:)يلذي ينص على) بند أقم يلبند)
ه ) يلحالي  يلشركة  أيسما   مايلي:)

511111دأهما

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بب ملان)

1)1))تحت أقم)324/2021.

4(5I

WAY CONSEIL

AR BTP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AR BTP شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب 
أقم)،  على يلامين شقة أقم 6 زيرية 

شاأع طاأق يبن زياد ر يبن عائشة, 

إقامة إكسل سا أ عماأة 18 - 

41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118713

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 AR (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BTP

-مندرب) (: بإيجاز) غرض يلشركة 

يلعمل

-يلبناء)ريلهندسة يملدناة

-يلبناء)ريبعما .

مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)،))على يلامين شقة أقم)6)زيرية)

يبن عائشة,) يبن زياد ر  شاأع طاأق 

 -  18 عماأة) سا أ  إكسل  إقامة 

41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد أفاق فؤيد):))1.111)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) فؤيد  أفاق  يلساد 
ديأ) تجزئة  (9 محاماد) يسكج أ 
 41161  8 شقة) ي  عماأة  سلطان 

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فؤيد  أفاق  يلساد 
ديأ) تجزئة  (9 محاماد) يسكج أ 
 41161  8 شقة) ي  عماأة  سلطان 

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7774)1.
4(6I

fishing(net(industry

FISHING NET INDUSTRY
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fishing(net(industry
131 شاأع ينفا يقامة تزير أقم   ب11 

، 51)1)، يلديأ يلباضاء يملغرب
fishing(net(industry شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 131 شاأع 
تنفا إقامة تزير يلطابق 11 أقم   ب 
11 - 51)1) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516811

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 fishing(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.net(industry

تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتس يق جما  م يد رمعديت يلصاد.

ريلصناعاة) يلصناعاة  يلشركة 

لشباك يلصاد)،

تر) تي عمل  (، نهج) تر  عملاة  تي 

نصاحة تأعلق بمخألف

يملناطق

يالسأح يذ يملباشر تر غير يملباشر)

عمل) تر  شركة  تي  في  حصة  على 
تجاأي

من) (، لها غرض مشابه تر مشابه)

خال  إنشاء)شركة جديدة)،

رشريء) ريالكأأاب  يملساهمة 

يالجأماعاة) يلحق ق  تر  يبسهم 

ريلعملاات ريلشركات

لها غرض مماثل تر ثان ي.

ر3 جه عام تي معاملة مالاة تر) (

منق لة تر عقاأية)،

يملرتبطة) يلأجاأية  تر  يلصناعاة 

بشكل مباشر تر غير مباشر بابشااء

على) قادأة  ثم  يملحددة  (، تعاله)

تعزيز تط ير يلشركة..

عن ين يملقر يالجأماعي):)131)شاأع)
تنفا إقامة تزير يلطابق)11)أقم)))ب)11 

- 51)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: كبديني فؤيد) ( ( ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

)))كبديني فؤيد عن ينه)ي)))) يلسادة)

أقم) تاديأت  طريق  يلفردرس  تجزئة 

 (1151 يلباضاء) يلديأ  1كالاف أناا 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

كبديني فؤيد عن ينه)ي)))) ( ( ( يلساد)

أقم) تاديأت  طريق  يلفردرس  تجزئة 

 (1151 يلباضاء) يلديأ  1كالاف أناا 

يلديأ يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.

4(7I

REAL OFFICE SARL

BESODFA
إعالن مأعدد يلقريأيت

REAL OFFICE SARL

 50A.BD(MLY(YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

BESODFA »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 183 شاأع 

رلي يلعهد مكأب 13 يلطابق يالأ�سي 

- 91111 طنجة يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.111197

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)18)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

51)حصة يجأماعاة للسادة) تف يت)
يلساد) طرف  من  يلطاهري  أشادة 

يلحبيب خضري

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
خضري) يلحبيب  يلساد  يسأقالة 

كمسير للشركة

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

أقم) يبسا�سي  يلنظام  بن د  في  تغاير 

6.7.13.16

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة من)

يلى) شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت)

يلشريك يل حاد.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يلطاهري) أشادة  يلسادة  مساهمة 

بمائة يلف دأهم

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

تم تحديد أتس يملا  بمبلغ مائة تلف))

مقسم إلى مائة سهم بألف)) (، دأهم)

دأهم لكل منها رمخصص للمساهم)
يل حاد)،)يلسادة أشادة يلطاهري

على) ينص  يلذي  (:13 أقم) بند 

مايلي:)يدير يلشركة ريحد تر تكثر من)

يملديرين)،)تر يلشركاء)تر ال)،)يملعانين)

من قبل يلشركاء)،)في يلنظام يبسا�سي)

تر في قان ن الحق)،)بقريأ من يلشركاء)

يلذين يمثل ن ثالثة تأ3اع يبسهم على)

ملدة غير) (
ً
مديري يعين يلشركاء) يبقل.)

(، يلسادة أشادة يلطاهري) محدردة:)

،)حاصلة على أقم) مغر3اة يلجنساة)

 .A839(71(أقم(CIN

على) ينص  يلذي  (:16 أقم) بند 

(، تلتزم يلشركة بشكل صحاح) مايلي:)

،)بأ قا ) لجما  يبعما  يملأعلقة بها)

يملدير يل حاد

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46411).

4(8I

FUDICAIRE ISMAILI

STE EMBTRAP SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي يلأقدم بل ك ) أقم 17 يلسماأة 

ES-SMARA MAROC ،7(111 ،

STE EMBTRAP SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

 LOT رعن ين مقرها يإلجأماعي

WAHDA(BLOC(F(NR 674 ES-

SEMARA - 72000 يلسماأة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(395

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.EMBTRAP SARL

يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعامة.

 LOT (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

WAHDA BLOC F NR 674 ES-

SEMARA - 7(111)يلسماأة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 (.511 ( (: شك أ) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (.511 ( (: لغفيري) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) لغفيري  محمد  يلساد 

حي تاكرية طان طان)) (13 زنقة) (1(6

111)8)طان طان يملغرب.

عن ينه)ي)) شك أ  محمد  يلساد 

 45111 ( رأيززيت) تل يت  يغ نان 

رأزيزيت يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) شك أ  محمد  يلساد 

 45111 ( رأيززيت) تل يت  يغ نان 

رأزيزيت يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالسماأة))بأاأيخ)4))شتنبر)

1)1))تحت أقم)176/2021.

4(9I



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20210

WAY CONSEIL

CAFE CONNECTIONS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CAFE CONNECTIONS شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مأجر )3 ر 

33 شقة 7) تجزئة يب يب مريكش - 

41171 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118869

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 CAFE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.CONNECTIONS

غرض يلشركة بإيجاز):)مقهى.

عن ين يملقر يالجأماعي):)مأجر))3 

ر)33)شقة)7))تجزئة يب يب مريكش)-)

41171)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد))محمد زيان):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) زيان  محمد  ( يلساد)

مريكش) (511 أقم) ص ك ما  تجزئة 

41151)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) زيان  محمد  ( يلساد)

مريكش) (511 أقم) ص ك ما  تجزئة 

41151)مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)187937.

431I

WAY CONSEIL

RIAD PREMIUM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIAD PREMIUM شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع عبد 

لكريم يلخطابي إقامة ج يد عماأة 

أقم 119 شقة أقم 43 يلطابق 

يلثالث مريكش - 41111 مريكش 

يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.116189

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 ماي) (18 في) يملؤأخ 

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

  RIAD PREMIUM يلشريك يل حاد)

دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع عبد)

عماأة) ج يد  إقامة  يلخطابي  لكريم 

أقم)119)شقة أقم)43)يلطابق يلثالث)

يملغرب) مريكش  (41111 (- مريكش)

نتاجة  ):)ينهاء)نشاط يلقطاع.

ر حدد مقر يلأصفاة ب شاأع عبد)

عماأة) ج يد  إقامة  يلخطابي  لكريم 

أقم)119)شقة أقم)43)يلطابق يلثالث)

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.)

ر عين:
يلساد)ة))ديرد))يسكال ر عن ينه)ي))
إقامة) يلخطابي  لكريم  عبد  شاأع 
 43 119)شقة أقم) ج يد عماأة أقم)
مريكش) (41111 ( يلثالث) يلطابق 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7641)1.

431I

secotrages(snc

ECOBEST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

secotrages(snc
أقم ) زنقة يدأيس يلاام أي بالعربي 

رجه عررس مكناس ، 51111، 
مكناس يملغرب

ECOBEST شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 63) 

يلطابق يالر  شقة ) تجزئة يملنص أ 
- 51111 مكناس يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.478(3
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 1))شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
مبلغ) ( (ECOBEST يل حاد) يلشريك 
رعن ين) دأهم  (11.111 أتسمالها)
يلطابق) ((63 أقم) يإلجأماعي  مقرها 
(- يملنص أ) تجزئة  (( شقة) يالر  
(: نتاجة  ) يملغرب  مكناس  (51111

عدم مزيرلة يلنشاط.
ر حدد مقر يلأصفاة ب أقم)63) 
يلطابق يالر  شقة)))تجزئة يملنص أ)

- 51111)مكناس يملغرب.)

ر عين:

يلساد)ة))ياسين))عديد ر عن ينه)ي))

 51111 يلشطر1   (1 مرجان) (53

مكناس يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)أقم)63) 

يلطابق يالر  شقة)))تجزئة يملنص أ

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)311.

43(I

WAY CONSEIL

EL GHOUTI TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

EL GHOUTI TRAVAUX  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملسيرة 

) يلأعارناة يلحسناة  - 45161 

مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118637

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 EL (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. GHOUTI TRAVAUX
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يالشغا ) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يملخألفة

-)با  مسألزمات ر منأجات يلبناء).
عن ين يملقر يالجأماعي):)يملسيرة)) 
يلأعارناة يلحسناة))-)45161)مريكش)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ت فاق) يلغ تي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ت فاق  يلغ تي  يلساد 
يملسيرة)))يلأعارناة يلحسناة))45161 

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ت فاق  يلغ تي  يلساد 
يملسيرة)))يلأعارناة يلحسناة))45161 

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7687)1.
433I

WAY CONSEIL

DECO PLATRE JABOUR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
DECO PLATRE JABOUR شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي مأجر بدريأ 

يلعطاررنة مقاطعة تمصل حت  - 
41161 مريكش يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.968(7
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 ماي) (11 في) يملؤأخ 
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

مبلغ) ( (DECO PLATRE JABOUR
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
بدريأ) مأجر  يإلجأماعي  مقرها 
(- ( تمصل حت) مقاطعة  يلعطاررنة 
(: نتاجة  ) يملغرب  مريكش  (41161

يملنافسة في س ق يلشغل.
مأجر) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
بدريأ يلعطاررنة مقاطعة تمصل حت))

- 41161)مريكش يملغرب.)
ر عين:

ر) جب أ  ( محمد) يلساد)ة))
عن ينه)ي))يسكج أ تجزئة معطى هللا)
يملغرب) مريكش  (41161  (111 أقم)

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))764)1.
434I

WAY CONSEIL

IZOSTIKA TRANSPORT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين ممثل قان ني للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
IZOSTIKA TRANSPORT »شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: مأجر أقم 
85) يملسيرة 1 ب - - مريكش يملغرب.

»تعاين ممثل قان ني  للشركة«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.115681
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
رتبعا) ((1(1 غشت) (17 في) يملؤأخ 
تعاين) تقرأ  جدد  لأعاين مسير)ين))

يملمثل)ين))يلقان ني)ين):)
-)ستاكا يبريهام

-)زأري ))عبد يلسالم
 IZOSTIKA TRANSPORT  -

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

ذيت يلشريك يل حاد يلكائن مقرها)

يإلجأماعي ب:)محل أقم)85))يملسيرة)

1ب مريكش)-)مريكش يملغرب

عند) يلأجاأي  يلسجل  أقم 

يالقأضاء:)115681

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7641)1.

435I

FUDICAIRE ISMAILI

STE ECO ADAM SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي يلأقدم بل ك ) أقم 17 يلسماأة 

ES-SMARA MAROC ،7(111 ،

STE ECO ADAM SARL  شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 HAY EL رعن ين مقرها يإلجأماعي

 FATAH RUIE JABAL RGHIWA

 N°83 ES-SEMARA  - 72000

يلسماأة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(393

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. ECO ADAM SARL

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

لحساب يلغير.

 HAY EL (: عن ين يملقر يالجأماعي)

 FATAH RUIE JABAL RGHIWA

 N°83 ES-SEMARA  - 7(111

يلسماأة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( يلسادة بشرى يأماك)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يلسادة بشرى يأماك)

ت ال ) (1( يلفأح) تجزئة  (387 أقم)

مكناس)51111)يلسماأة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يأماك  بشرى  يلسادة 

ت ال ) (1( يلفأح) تجزئة  (387 أقم)

مكناس)51111)يلسماأة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالسماأة))بأاأيخ)4))شتنبر)

1)1))تحت أقم)175/2021.

436I

FIDUCIAIRE BAMMOU

HAFIANE IMMO PLUS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

HAFIANE IMMO PLUS  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) زنقة 

يبي زأعة عماأة ي يقامة يلرض ين 

مكأب أقم 7 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(447
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. HAFIANE IMMO PLUS

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأيي)

ير) يملخألفة  يالعما   في  مقارلة 

يلبناء)

مقارلة في نقل يلبضائ ).

زنقة) ((6 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

يلرض ين) يقامة  ي  عماأة  زأعة  يبي 

يلقناطرة) (14111  -  7 أقم) مكأب 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

1.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:

 11.111 ( (: ( يلساد م �سى حفاان)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يلساد م �سى حفاان)

 11 أقم) ي  بل ك  يلأنشاط  منطقة 

14111)يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( يلساد م �سى حفاان)

 11 أقم) ي  بل ك  يلأنشاط  منطقة 

14111)يلقناطرة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم))8844.

437I

Maitre(Idriss(el(khatib

جنان بوجراح
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
جنان ب جريح شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد يلخامس أقم 7) - 93111 
تط ين يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.18331

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
)ل قش) نفيسة) )ة)) تف يت يلساد)
1)حصة يجأماعاة من تصل)))حصة)
لفائدة))يلساد))ة))لالى يملدرأي بأاأيخ)

)1)تبريل)1)1).
)ل قش) نفيسة) )ة)) تف يت يلساد)
1)حصة يجأماعاة من تصل)1)حصة)
لفائدة))يلساد))ة))هند يملدرأي بأاأيخ)

)1)تبريل)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
8))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم))93).

438I

يئأماناة))يلخبرة

HAMI PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

يئأماناة  يلخبرة
49  زنقة  يملدينة ، 6111)، برشاد 

يملغرب
HAMI PROMO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 تجزئة 
يليسر شاأع محمد يلخامس يلطابق 

يلثالث يساأي - 6111) برشاد 
يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.13993

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) ((8 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))ي نس يمليساري)
167)حصة يجأماعاة من تصل)511 
حصة لفائدة))يلساد))ة))محمد يرالد)

يبريهام بأاأيخ)8))شتنبر)1)1).
تف يت يلساد))ة))مال د يلهاشمي)
167)حصة يجأماعاة من تصل)511 
حصة لفائدة))يلساد))ة))محمد يرالد)

يبريهام بأاأيخ)8))شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)1191.

439I

يلنملي عبد يلعزيز

ترانس تيمزكا
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

يلنملي عبد يلعزيز
مكاتب أياض يلسالم تجزئة يملطاحن 

يالدأيساة شاأع يلجيش يمللكي 
يلطابق 4 مكأب 16 ، 31111، فاس 

يملغرب
ترينس تامزكا شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 14 
عماأة ) يلطابق 3 تجزئة يلشهدية 

7 - 51111  مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

54359
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
ترينس) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

تامزكا.

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير.
 14 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

عماأة)))يلطابق)3)تجزئة يلشهدية)7 

- 51111))مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

5.000.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:

 37.511 ( (: يلساد محمد يلغزيري)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد منير طاأق):))511.)1)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلغزيري عن ينه)ي)) يلساد محمد 

غفساي) تمزكانة  يلعزيئب  دريأ 

31111)تارنات يملغرب.
أقم) يلساد منير طاأق عن ينه)ي))

سعاد) سادي  يلديخلة  تجزئة  (76

51111)مكناس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
أقم) يلساد منير طاأق عن ينه)ي))

سعاد) سادي  يلديخلة  تجزئة  (76

51111)مكناس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)4313.

441I

يئأماناة))يلخبرة

HAMI PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

يئأماناة  يلخبرة

49  زنقة  يملدينة ، 6111)، برشاد 

يملغرب

HAMI PROMO  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 تجزئة 

يليسر شاأع محمد يلخامس يلطابق 

يلثالث يساأي  - 6111) برشاد 

يملغرب.
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تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.13993

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) 8))شتنبر) يملؤأخ في)

يرالد) مسير جديد للشركة يلساد)ة))

يبريهام محمد كمسير آخر

تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)1191.

441I

Maitre(Idriss(el(khatib

جنان بوجراح

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

جنان ب جريح شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد يلخامس أقم 7) - 93111 

تط ين يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.18381

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)17)شتنبر)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

 -  (7 أقم) يلخامس  محمد  »شاأع 

»مكأب) إلى) تط ين يملغرب«) (93111

7))بل ك)4)عماأة ت رالية سنترساحة)

 93141 (- ( يلج الن) شاأع  ( يلج الن)

تط ين))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

17)شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم))93).

44(I

nabiq(mohammed

ALLAFIA CAR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

nabiq(mohammed
 hay(elwafa(bloc 1 n 61 ، 23000،

beni(mellal(MAROC
ALLAFIA CAR شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يرالد 
حمدين يلنزيلة أقم 31)  - 3111) 

بني مال  يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.8(59

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)13)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
  (31 أقم) يلنزيلة  حمدين  »يرالد 
إلى) يملغرب«) مال   بني  ((3111  -
 9 أقم) يلعافاة  تجزئة  (( »يلعامرية)
يلطابق)) - 3111))بني مال ))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)999/2021.

443I

etude(maître(mohamed(ali(abartah

G.H FINANCE.COM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

 etude(maître(mohamed(ali
abartah

 rue(abou(alaa(zahr(quartier 75
 des(hôpitaux(n° 04 Casablanca ،

20000، casablanca(maroc
G.H FINANCE.COM شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي معاأيف، 
زيرية شاأع غاندي ر زنقة )1، يقامة 

فل أي شقة 15 يلطابق يلثاني - 
1111) يلديأ يلباضاء يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.341539

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ماأس) (15 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يلحااني) بريء) )ة)) يلساد) تف يت 

حصة يجأماعاة من تصل) (11.914

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (14.55(

ماأس) (15 بأاأيخ) يلحااني  ياسين 

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم))78686.

444I

FOUZMEDIA

SOCIETE MADO FISH
إعالن مأعدد يلقريأيت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE MADO FISH »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يلرقم 68 

تجزئة يلحرية محل أقم 3 - - 14111 

يلقناطرة.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.51547

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

1)1))تم يتخاذ) )1)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تف يت)1111)حصة في ملكاة يلساد)

زهير) يلساد  لفائدة  ردي   يلصافي 
يلدل ي

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

من) ردي   يلصافي  يلساد  يسأقالة 

زهير) يلساد  رتعاين  يلتساير  مهمة 

يلدل ي مسير جديد للشركة ملدة غير)

 6-7 يلفص  ) تعديل  م   محدردة،)

ر14)من يلقان ن يبسا�سي للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:6-7 أقم) بند 
1111)حصة في ملكاة) مايلي:)تف يت)
يلساد) لفائدة  ردي   يلصافي  يلساد 

زهير يلدل ي
على) ينص  يلذي  (:14 أقم) بند 
يسأقالة يلساد يلصافي ردي ) مايلي:)
من مهمة يلتساير رتعاين يلساد زهير)
يلدل ي مسير جديد للشركة ملدة غير)
 6-7 يلفص  ) تعديل  م   محدردة،)

ر14)من يلقان ن يبسا�سي للشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88378.

445I

FOUZMEDIA

LAMBARKI AGRICOLE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
LAMBARKI AGRICOLE شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 51 مكرأ 
شاأع م الي عبديلعزيز إقامة يالمل 
مكأب أقم 7 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(371

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LAMBARKI AGRICOLE
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:)با  يمل يد) غرض يلشركة بإيجاز)
يلفالحاة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)51)مكرأ)
شاأع م الي عبديلعزيز إقامة يالمل)
يلقناطرة) (14111  -  7 أقم) مكأب 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 51.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فؤيد  يملباأكي  يلساد 
 14111 يلقصيباة) يلغريأيين  دريأ 

سادي سلامان يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فؤيد  يملباأكي  يلساد 
 14111 يلقصيباة) يلغريأيين  دريأ 

سادي سلامان يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
446I

FOUZMEDIA

B.C TRANSFER KENITRA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
B.C TRANSFER KENITRA شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 16 شاأع 
يلجيش يمللكي محل يلطابق يبأ�سي 

إقامة مناأ - 14111 يلقناطرة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(417

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((3
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 B.C (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TRANSFER KENITRA
تح يل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبم ي .
16)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يلجيش يمللكي محل يلطابق يبأ�سي)
يلقناطرة) (14111 (- مناأ) إقامة 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ب دلعة  سعاد  يلساد 

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ب دلعة  سعاد  يلساد 

يلقناطرة)14111)يلقناطرة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
447I

م ثقة

» شركة جروب بوهالي إخوان 
إسكان »  ش.ذ.م.م

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

م ثقة
مكناس إقامة رلالي B1 يلطابق 

يبر  شقة أقم 3) سادي سعاد 
 B1 طريق يلر3اط مكناس إقامة رلالي
يلطابق يبر  شقة أقم 3) سادي 
سعاد طريق يلر3اط، 1، مكناس 

يملغرب
» شركة جررب ب هالي إخ ين 
إسكان »  ش.ذ.م.م شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي بالقناطرة  
زيرية زنقة عنتر ر زنقة سعد زغل   
بالقناطرة  زيرية زنقة عنتر ر زنقة 

سعد زغل   51111 يلقناطرة 
يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.31631
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 فبريير) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))يلحسن يلب هالي)
111)حصة يجأماعاة من تصل)111 
جما ) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

يلب هالي بأاأيخ)13)فبريير)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 
أقم) تحت  ((1(1 ماأس) (18

.((9111(1119414

448I

BELGAZI ALI

EMPTY QUARTER TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

BELGAZI ALI
شاأع يمير م الي عبد هللا أقم 33 
- طبق 1 - أقم يملكأب 16 طنجة، 

91111، طنجة يملغرب
EMPTY QUARTER TRANS شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي ساحة 

أرديني شاأع عبد هللا يلهبطي يقامة 
يلقدس أقم34 - 91111 طنجة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1389
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((5
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.EMPTY QUARTER TRANS

نقل) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  يل طناة ريلدرلاة

يلنقل) معديت  ر3ا   شريء) (-

)مركبات)،)شاحنات)،)آالت)،)تريكس)

يملبردة)) حجريت  مصاعد  (، كالأك) (،

رمعديت يلبناء)لألشغا  يلعامة.

يلتسلام) عملاات  جما   (-

ريلشحنات بجما  رسائل يلنقل

-)تأجير شاحنات كاملة على يملدى)

يلقصير ريلط يل

-)جما  يبنشطة يبخرى يملساعدة)

للنقل.

-)تأجير أخصة رسائل يلنقل.

.

ساحة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

أرديني شاأع عبد هللا يلهبطي يقامة)

طنجة) (91111  - أقم34  يلقدس 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 51 ( (: عقة) يلهادي  عبد  يلساد 

حصة بقامة)1.111)دأهم للحصة).

 51 ( (: عقة) يلحكام  عبد  يلساد 

حصة بقامة)1.111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبد يلهادي عقة عن ينه)ي))

حي بريأك شاأع)6)ج أقم)39 )9311 

يلفنادق يملغرب.

عقة) يلحكام  عبد  يلساد 

ج أقم) (6 حي بريأك شاأع) عن ينه)ي))

39 )9311)يلفنادق يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد عبد يلهادي عقة عن ينه)ي))

حي بريأك شاأع)6)ج أقم)39 )9311 

يلفنادق يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46441).

449I
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Maitre(Idriss(el(khatib

شركة جنان بوجراح
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

Maitre(Idriss(el(khatib
 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc
شركة جنان ب جريح  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد يلخامس أقم 7) - 93111 
تط ين يملغرب.

رفاة شريك
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.18331
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)17)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)
ت زي ) ر  ل قش  كنزة  يلشريك  ب فاة 
لرسم) (

ً
تبعا يل أثة  على  حصصه 

 (1(1 ماأس) (11 في) يملؤأخ  يإلأيثة 
بالشكل يبتي):

 ( ( (، ( ل قش) سكانة  يلساد)ة))
حصة).

يلساد)ة))أ3اعة ل قش))،))))حصة)
.

 ( ( (، ( ل قش) نفيسة  يلساد)ة))
حصة).

يلساد)ة))طاأق ل قش))،))1)حصة)
.

 1 ( (، ( ل قش) ( هشام) يلساد)ة))
حصة).

 ( ( (، ( رأثة كنزة ل قش) يلساد)ة))
حصة).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
8))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم))93).
451I

DATA COMPTA

GRIG PECHE  
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

DATA COMPTA
 RUE(DE(LA(LIBERTE 54 ETAGE

 3 N° 13 BP 2253 ، 90000،

TANGER MAROC

  GRIG PECHE   شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  حي 

برينص، زنقة تحمد يملنج أ أقم 7 - 

Tanger 911111 يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.43891

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تم) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 

بمبلغ) يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (511.111« قدأه)

»1.111.111)دأهم«)إلى)»1.511.111 

دأهم«)عن طريق):))إدماج يحأااطي تر)

تأ3اح تر عالريت إصديأ في أتس يملا .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46377).

451I

م ثقة

» شركة باتي ساف »  ش.ذ.م.م
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

م ثقة

مكناس إقامة رلالي B1 يلطابق 

يبر  شقة أقم 3) سادي سعاد 

 B1 طريق يلر3اط مكناس إقامة رلالي

يلطابق يبر  شقة أقم 3) سادي 

سعاد طريق يلر3اط، 1، مكناس 

يملغرب

» شركة باتي ساف »  ش.ذ.م.م 

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكناس 

مجم عة يلب شاخي يلعماأةG أقم 5 

ملصلى ) مكناس مجم عة يلب شاخي 

يلعماأةG أقم 5 ملصلى ) 51111 

مكناس يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.51493

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 فبريير) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))يلحسن يلب هالي)

451)حصة يجأماعاة من تصل)511 

جما ) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

يلب هالي بأاأيخ)19)فبريير)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

بأاأيخ) ( بمكناس) يلأجاأية 

أقم) تحت  ((1(1 فبريير) (17

.414111(111(165

45(I

Maitre(Idriss(el(khatib

دار البستان

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

Maitre(Idriss(el(khatib

 Tetouan(Tetouan، 93000،

Tetouan(Maroc

ديأ يلبسأان شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي قرية 

كاب  c(1 كاب نكرر - 93111 مرتال 

يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(9731

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) (19(1 تكأ 3ر) ((1 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يلدين) ن أ  )ة)) يلساد) تف يت 

من) يجأماعاة  حصة  (511 يشريط)

يلساد) ( لفائدة) حصة  (511 تصل)

1))شتنبر) محمد كنب زي بأاأيخ) )ة))

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

8))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)933).

453I

FOUZMEDIA

TNAIBI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

TNAIBI شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 

هاأرن يلرشاد إقامة فردرس يلرقم 

3 مام زي - 14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(389

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TNAIBI

:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)

يبشغا  يملخألفة رتشغا  يلبناء.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

هاأرن يلرشاد إقامة فردرس يلرقم)

3)مام زي)-)14111)يلقناطرة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عبديالله) يلطنابي  يلساد 

يرالد) يلهماسيس  دريأ  عن ينه)ي))

سالمة)14111)يلقناطرة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
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عبديالله) يلطنابي  يلساد 

يرالد) يلهماسيس  دريأ  عن ينه)ي))

سالمة)14111)يلقناطرة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

454I

FIDUCIAIRE BAMMOU

EASY PRODUCTS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et

 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

EASY PRODUCTS  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6)شاأع 

يبي زأعة يقامة  يلرض ين ي مكأب 
أقم 7 - 14111 يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6(487

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 EASY (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. PRODUCTS

يلأجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ياللكتررناة)

(, يل يجهات) تنظاف  في  مقارلة 
يملأاجر),)يملناز )

يالستشاأيت يالديأية).

6)شاأع) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

يلرض ين ي مكأب) ( يبي زأعة يقامة)
أقم)7 - 14111)يلقناطرة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: ( يلساد أشاد يمل حب)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( يلساد أشاد يمل حب)

يلرض ين) ( 6)شاأع يبي زأعة يقامة)

يلقناطرة) (14111  7 أقم) مكأب  ي 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( يلساد أشاد يمل حب)

يلرض ين) ( 6)شاأع يبي زأعة يقامة)

يلقناطرة) (14111  7 أقم) مكأب  ي 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (9 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88481.

455I

INVESTORAMA

INVESTORAMA 
شركة يملساهمة

تجديد مدة مزيرلة مهام يملسيرين

INVESTORAMA

 تقاط  شاأع عبد هللا كن ن ر زنقة 

تبي جرير طبري - تسنام بالزي- عماأة 

ت،يلطابق يبر  أقم 8 - 91111 - 

طنجة يملغرب.

INVESTORAMA »شركة 

يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: تقاط  

شاأع عبد هللا كن ن ر زنقة تبي جرير 

طبري - تسنام بالزي- عماأة ت،يلطابق 

يبر  أقم 8 - 91111 طنجة يملغرب.

»تجديد مدة مزيرلة مهام يملسيرين«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

73(71

يلعادي) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 

تقرأ) ((1(1 ي نا ) (31 في) يملؤأخ 

يملسيرين) مهام  مزيرلة  مدة  تجديد 

ملدة:)6)سن يت.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (13 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45936)

456I

INVESTORAMA

INVESTORAMA
تعاين تعضاء)مجلس يإلديأة

INVESTORAMA

 تقاط  شاأع عبد هللا كن ن ر زنقة 

تبي جرير طبري - تسنام بالزي- عماأة 

ت،يلطابق يبر  أقم 8 - 91111 - 

طنجة يملغرب.

INVESTORAMA »شركة 

يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: تقاط  

شاأع عبد هللا كن ن ر زنقة تبي جرير 

طبري - تسنام بالزي- عماأة ت،يلطابق 

يبر  أقم 8 - 91111 - طنجة 

يملغرب.

»تعاين تعضاء مجلس يإلديأة«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.73(71

يلعادي) يلعام  يلجم   بمقأ�سى 

يملؤأخ في)31)ي نا )1)1)

تقرأ تعاين تعضاء)مجلس يإلديأة)

خال  يلسن يت يملالاة يلأالاة:

- (1(1 

- (1((

- (1(3

- (1(4

- (1(5

- (1(6

يبشخاص يلطباعا ن:)

معاد) بشير  يبن  يلساد)ة)) (-

عن ينه)ي)) ريلكائن  مسير  بصفأه)ي))

زنقة) (1( تجزئة يلنزيهة يلقطعة) ب:)

طنجة) (91111  8 أقم) مااأة  يلشاخ 

يملغرب.

ناأمان) بشير  يبن  يلساد)ة))

عن ينه)ي)) ريلكائن  مسير  بصفأه)ي))
زنقة) (1( تجزئة يلنزيهة يلقطعة) ب:)

طنجة) (91111  8 أقم) مااأة  يلشاخ 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (13 بأاأيخ) بطنجة  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45936))–

457I

يئأماناة))يلخبرة

HAJAR PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

يئأماناة  يلخبرة

49  زنقة  يملدينة ، 6111)، برشاد 

يملغرب

HAJAR PROMO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 147 شاأع 

يملقارمة يقامة يفا  يلطابق يلثاني 

شقة )) - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5176(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 HAJAR(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.

عن ين يملقر يالجأماعي):)147)شاأع)

يلثاني) يلطابق  ( يفا) يقامة  يملقارمة 

يلباضاء) يلديأ  ((1111  -  (( شقة)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

عبد) يالدأي�سي  يلقضا ي  يلساد 
يل يفي):))511)حصة بقامة)111)دأهم)

للحصة).
 511 ( (: عاد ) يلصباح  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عبد) يالدأي�سي  يلقضا ي  يلساد 
يل يفي عن ينه)ي))دريأ يله يرأة سادي)
أحا  يلشاطئ)6111))برشاد يملغرب.
عن ينه)ي)) عاد   يلصباح  يلساد 
96)تجزئة مريم))سادي أحا  يلشاطئ)

6111))برشاد يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عبد) يالدأي�سي  لقضا ي  يلساد 
يل يفي عن ينه)ي))دريأ يله يرأة سادي)
أحا  يلشاطئ)6111))برشاد يملغرب
عن ينه)ي))) عاد   يلصباح  يلساد 
يلشاطئ) سادي أحا   ( تجزئة مريم)

6111))برشاد يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794589.
458I

 CENTRE INTERNATIONAL D

 ACCOMPAGNEMENT ET DES ETUDES ET DES

AFFAIRES

 QASER HOMMANE
 MOROCAN FASHION SARL

AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 CENTRE INTERNATIONAL D
 ACCOMPAGNEMENT ET DES

ETUDES ET DES AFFAIRES
 rue(tafraouat(app 2 hassan 4
 rabat2 Rabat(hassan، 10020،

Rabat(Maroc
 QASER HOMMANE

  MOROCAN FASHION SARL AU
شركة

 ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

 4RUE DE  رعن ين مقرها يإلجأماعي

 TAFRAOUT(N°2 RDC  HASSAN

RABAT 10020 RABAT(MAROC

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

15(817

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (18

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 QASER(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

 HOMMANE MOROCAN

. FASHION SARL AU

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

للخااطة ر يلأصمام ر يلبا  ر يلشريء)

ر يلأصدير ر يالسأيريد).

 4RUE ( (: يملقر يالجأماعي) عن ين 

  DE TAFRAOUT N°( RDC

 HASSAN RABAT 111(1 RABAT

.MAROC

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: حمان) يلخماأ  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) حمان  يلخماأ  يلساد 

حي يل حدة) ((1 شاأع بني رلاد أقم)

. SALE MAROC 11114(يلقرية سال

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) حمان  يلخماأ  يلساد 

حي يل حدة) ((1 شاأع بني رلاد أقم)

SALE MAROC 11114(يلقرية سال

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يلأجاأية بالر3اط))بأاأيخ)-)تحت أقم)-.

459I

rif(etudes

 SOCIETE JAR U JAR SARL

AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

rif(etudes

يملركب يملنهي. حي باأي  حدري أقم 

يملحل 13 يلحسامة ، 111)3، 

يلحسامة يملغرب

 SOCIETE JAR U JAR SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملركب 

يملنهي أقم 13  - 111)3 يلحسامة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3447

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOCIETE JAR U JAR SARL AU

غرض يلشركة بإيجاز):)مقهى)

مطعم)

نز  سااحي.

يملركب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلحسامة) (3(111  -   13 أقم) يملنهي 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 91.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 911 ( (: شك تي) فائزة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) شك تي  فائزة  يلسادة 

يلحسامة) (3(111 بغديد) زنقة  (49

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) شك تي  فائزة  يلسادة 

يلحسامة) (3(111 بغديد) زنقة  (49

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)3)7.

461I

PRODAKO

بروداكو
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

PRODAKO

 BD(LA(RÉSISTANCE(Espace 151

 atlantic 3ème(étage(bureau

 N°18 ، 20500، casablanca

maroc

بررديك  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يملقارمة 151 عماأة إسباس 

تتالنتاك يلطابق يلثالث مكأب أقم 

18 - 1511) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

511143

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (17

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

بررديك .
خدمات) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلتس يق ريالشهاأ.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يملقارمة)151)عماأة إسباس تتالنتاك)
 -  18 أقم) مكأب  يلثالث  يلطابق 

1511))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد مررين بنسلامان عن ينه)ي))
 19 أقم) ((4 زنقة) ( (4 سادي معررف)

1511))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تمخار) يلرحمان  عبد  يلساد 
أقم) (3( زنقة) (1 يالدأيساة) عن ينه)ي))

79 1511))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد مررين بنسلامان عن ينه)ي))
 19 أقم) ((4 زنقة) ( (4 سادي معررف)

1511))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
461I

segex

SAMI IYAD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

SAMI IYAD شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : مجم  
يلضحى عرصة يلزيأ ن تجزئة ) 

أقم 15 جه ) فاس - 31111 فاس 
يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.43197
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)14)ي لا ز)1)1))تقرأ حل)
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (SAMI IYAD
محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
رعن ين) دأهم  ((11.111 أتسمالها)
يلضحى) مجم   يإلجأماعي  مقرها 
15)جه) ))أقم) عرصة يلزيأ ن تجزئة)
))فاس)-)31111)فاس يملغرب نتاجة)

لعدم تحقاق يبأ3اح.
ر عين:

ر) علي  بن  ( خلافة) يلساد)ة))
زهرة) تجزئة  س  (81 فاال) عن ينه)ي))
طريق عين يلشقف فاس) (1 يملديئن)
)ة)) كمصفي) يملغرب  فاس  (31111

للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
رفي مجم ) ((1(1 ي لا ز) (14 بأاأيخ)
 ( تجزئة) يلزيأ ن  عرصة  يلضحى 
فاس) (31111 (- فاس) (( جه) (15 أقم)

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
غشت) (13 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3651.
46(I

segex

SERVICES AUTO HATIMY
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

segex
 rue(Abdelkrim(Benjelloun(IMB

 16  , App 12 FES(BP 2324 ،
30000، fes(MAROC

 SERVICES AUTO HATIMY
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 7 

عماأة 55 تجزئة يلفأح زريغة فاس - 
31111 فاس يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.66855

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يملؤأخ في)11)ي لا ز)1)1))تقرأ حل)

SERVICES AUTO HATIMY)شركة)

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

 111.111 أتسمالها) مبلغ  يل حاد 

دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم)

7)عماأة)55)تجزئة يلفأح زريغة فاس)

فاس يملغرب نتاجة لعدم) (31111  -

تحقاق يبأ3اح.

ر عين:

ر) يلحاتمي  ( بنعي�سى) يلساد)ة))

تجزئة) (55 أقم) (17 يلشقة) عن ينه)ي))

فاس) (31111 فاس) زريغة  يلفأح 

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

 7 رفي أقم) ((1(1 ي لا ز) (11 بأاأيخ)

عماأة)55)تجزئة يلفأح زريغة فاس)-)

31111)فاس يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) (13 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3651.

463I

FIDUCIAIRE ANOUAR BERAHHOU

THE ARTISANS RESERVE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE ANOUAR

BERAHHOU

 AV(ALLAL(EL(FASSI(IMM26 4EM

 ERTAGE(APP 29 PRES(D›HOTEL

 MAJOREL(MARRAKECH ،

40000، marrakech(maroc

THE ARTISANS RESERVE شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي غرفة أقم 

3 تال جت 51 يمرشيش مريكش - 

41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118397

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 THE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ARTISANS RESERVE

يسأيريد- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلأجمالاة) يملنأجات  يلزأيبي  تصدير 

يأغان ر يملنأجات يلحرفاة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)غرفة أقم)

(- مريكش) يمرشيش  (51 تال جت) (3

41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة شاماء)ييت يملكي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يملكي) ييت  شاماء) يلسادة 
 51 أقم) (( تال جت) م  ح  عن ينه)ي))

مريكش) (41111 مريكش) يمرشيش 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يملكي) ييت  شاماء) يلسادة 
 51 أقم) (( تال جت) م  ح  عن ينه)ي))

مريكش) (41111 مريكش) يمرشيش 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (13 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7431)1.

464I
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L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

RAYAN TRANSFERT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC

RAYAN TRANSFERT شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 139 

تجزئة قرطبة يلقطعة 6 - مكناس 

139 تجزئة قرطبة يلقطعة 6 - 

مكناس 51111 مكناس يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.3(919

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 يناير) (16 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (1.911.111«

 (.111.111« إلى) دأهم«) (111.111«

مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)

م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يناير) (11 بأاأيخ) ( بمكناس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)155.

465I

شركة يبه ش للخدمات

HAMDI PECHE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

شركة يبه ش للخدمات

شاأع مكة عماأة يلصالحي يلطابق 

يالر  أقم 14 يلعا ن ، 71111، 

يلعا ن يملغرب

HAMDI PECHE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق 
يلسماأة تجزئة 717 أقم 558  - 

71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38187

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.HAMDI PECHE
تجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلسمك.)يلأجاأة).)با  رشريء)يلسمك)
منأجات) با   ريلأقساط.) بالجملة 
يبسماك) رمعالجة  تجماد  يلبحر.)
يملبرد. يلنقل  يملجمدة.) تر  يلطازجة 
جما ) با   ريلدرلي  يل طني  يلنقل 
تن يع يلسل .)تصدير رإسأيريد جما )

تن يع يلسل ....
طريق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 -   558 أقم) (717 تجزئة) يلسماأة 

71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: هالب) حمدي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد حمدي هالب عن ينه)ي))حي)
يلقدس شاأع مزريأ))71111)يلعا ن)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد حمدي هالب عن ينه)ي))حي)
يلعا ن) (71111 يلقدس شاأع مزريأ)

يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
1))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2926/2021.
466I

FINANCE HOUSE

 ENTREPRISE AZEL YAS
BUILDING

إعالن مأعدد يلقريأيت

FINANCE HOUSE
 rue(Ahmed(El(Majjati(Res. 13

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
 ENTREPRISE AZEL YAS

BUILDING »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يبزهر ، 
إقامة حسنى ، يملبنى 1 ، يلطابق 1 
، سادي يلبرن �سي - 1611) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.3851(9

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)16)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
)311))حصة) تف يت ثالثمائة) مايلي:)
)111))لكل منها يململ كة) بقامة مائة)
لصالح) عزيلعرب  يلأاقي  تب   للساد 
يلساد يل يلي محمد صاحب يلبطاقة)

EA3567((يل طناة أقم
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
بقامة) حصة  (((11( مائتي) تف يت 
مائة))111))لكل منها يململ كة للساد)
تب  يلأاقي ياسين لصالح يلساد يل يلي)
محمد صاحب يلبطاقة يل طناة أقم)

EA3567(
على) ينص  يلذي  (:3 أقم) قريأ 
يلأاقي) تب   يلساد  يسأقالة  ( مايلي:)
يل طناة) يلبطاقة  عزيلعرب صاحب 
كمدير) مهامه  من  (EA154438 أقم)

مشاأك
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
صاحب) محمد  يل يلي  يلساد  تعاين 

 EA3567( أقم) يل طناة  يلبطاقة 
كمدير مشاأك ملدة غير محدردة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

ينص) يلذي  (:6 يملادة) أقم  بند 
أتس) في  يالكأأاب  تم  مايلي:) على 
يلأاقي) تب   يلساد  ـ) طرف:) من  يملا  
يلساد يل يلي) ـ) دأهم) ياسين)50،000)
في يملجم ع:) ( ( دأهم) (50،000 محمد)

100،000)دأهم)
ينص) يلذي  (: (7 يملادة) أقم  بند 
يلشركة) ما   أتس  يبلغ  مايلي:) على 
تلف) إلى  مقسم  دأهم  (100،000
 (111( مائة) بقامة  سهم  ((1،000(
رمدف ع) مكأتب  منها  لكل  دأهم 
بالكامل)،)رمخصص للشركاء)حسب)
مساهماتهم)،)رهي:))ـ)يلساد تب  يلأاقي)
يل يلي) يلساد  ـ) حصة) (511 ياسين)
 1،000 حصة يملجم ع:) (511 محمد)

حصة
بند أقم يملادة)13:)يلذي ينص على)
بأ قاعي) يلشركة  ستشترك  مايلي:)
ريلساد) ياسين  يلأاقي  تب   يلساد 
يملشاأكين) يملديرين  (، محمد) يل يلي 
يملذك أين تعاله)،)رسيأصرف ن ناابة)
عن يبخيرة،)في جما  يلظررف)،)درن)

يلحاجة إلى تبرير تي تف يض.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)5)1)79.

467I

FIDU ALIMTYAZ

 STE SOFAMYM NYJZ SARL 
AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد يلكريم بن جل ن  

مكاتب تشرف،  مكأب  14 يلطابق  
FES MAROC ،31111 ، فاس  (

 STE SOFAMYM NYJZ SARL AU 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي مأجرتحت 

يأ�سي أقم 58 حي اللة سكانة  زنقة 

6 زريغة  - 31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69615

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE ( (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.SOFAMYM NYJZ SARL AU

غرض يلشركة بإيجاز):)يالستريد ر)

يلأصديرـ)نقل يبمأعة غير يملصح 3ة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)مأجرتحت)
يأ�سي أقم)58)حي اللة سكانة))زنقة)6 

زريغة))-)31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: كريم) يملخل في  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) كريم  يملخل في  يلساد 
 6 زنقة) ( سكانة) اللة  حي  (58 أقم)

زريغة)11)31)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) كريم  يملخل في  يلساد 
 6 زنقة) ( سكانة) اللة  حي  (58 أقم)

زريغة)11)31)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)11)4.

468I

CASA CONSULTING ACCOMPAGNEMENT

MAZI IMMO TOP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 CASA CONSULTING

ACCOMPAGNEMENT

13 شاأع تحمد يملجاطي إقامة 

يبلب يلطابق يبر  أقم 8 

معاأيف يلديأيلباضاء ، 1114)، 

يلديأيلباضاء يملغرب

MAZI IMMO TOP شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حديقة 

نرجس عماأة 1  يلطابق 4 يلشقة 8)  

- 8811) يملحمدية يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(8759

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 MAZI (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.IMMO TOP

يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلصناعاة) يملعديت  يسأيريد  للعقاأ-)

ريلزأيعاة.

حديقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

نرجس عماأة)1))يلطابق)4)يلشقة)8)  

- 8811))يملحمدية يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: عزيز) مخأاأي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي))) عزيز  مخأاأي  يلساد 

فرنسا)1111))فرنسا))فرنسا.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي))) عزيز  مخأاأي  يلساد 

فرنسا)1111))فرنسا))فرنسا

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 1( بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1844.

469I

SUD INVEST CONSULTING

GERBAU
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING

زنقة يلقبطان يأيكي يقامة ييزيس 

 GUELIZ، 11 يلطابق ) يلشقة أقم

40000، MARRAKECH(MAROC

GERBAU شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

عبد يلكريم يلخطابي إقامة ج يد 

عماأة 119 أقم 43 يلطابق 3 جليز - 

41111 مريكش يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.114873

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)13)غشت)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

إقامة) يلخطابي  يلكريم  عبد  »شاأع 

 3 يلطابق) (43 أقم) (119 ج يد عماأة)

إلى) مريكش يملغرب«) (41111 (- جليز)

إزيس) إقامة  يأيكي  يلقبطان  »زنقة 

 41111 (- جليز) أقم7)) (4 يلطابق)

مريكش))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7668)1.

471I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

SOLAK TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE(HASSAN 1ER(CITY

 DAKHLA(AGADIR(AGADIR،

80000، AGADIR(MAROC

SOLAK TRANS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 16 

عماأة5) /ت تقسام يلزيأ ن تاكا ين 

تكادير - 81111 يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

48913

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOLAK TRANS

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يل طني للبضائ  ناابة عن يآلخرين.
 16 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

عماأة5))/ت تقسام يلزيأ ن تاكا ين)

تكادير)-)81111)يكادير يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلهمة) لكبيرة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلهمة  لكبيرة  يلسادة 

ييريك ب يأكان) ((95 شقة) ((( عماأة)

يكادير)81111)يكادير يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
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عن ينه)ي)) يلهمة  لكبيرة  يلسادة 
ييريك ب يأكان) ((95 شقة) ((( عماأة)

يكادير)81111)يكادير يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116538.
471I

SUD INVEST CONSULTING

MYBAYT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة يلقبطان يأيكي يقامة ييزيس 

 GUELIZ، 11 يلطابق ) يلشقة أقم
40000، MARRAKECH(MAROC
MYBAYT شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

عبد يلكريم يلخطابي إقامة ج يد 
عماأة 119 أقم 43 يلطابق 3 جليز - 

41111 مريكش يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.114837

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)13)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
إقامة) يلخطابي  يلكريم  عبد  »شاأع 
 3 يلطابق) (43 أقم) (119 ج يد عماأة)
إلى) مريكش يملغرب«) (41111 (- جليز)
إزيس) إقامة  يأيكي  يلقبطان  »زنقة 
 41111 (- جليز) أقم7)) (4 يلطابق)

مريكش))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
13)غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)9)76)1.
47(I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

CAPITALYS ASSURANCE
شركة يملساهمة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
 bd(abdelmoumen 185

 walili(parc 3eme(etg(N°11

 CASABLANCA، 20360،
CASABLANCA MAROC

CAPITALYS ASSURANCE شركة 
يملساهمة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 185، 
شاأع عبد يملؤمن، إقامة ريلالي 

باأك، يلطابق 3، يلرقم 11 - 1111) 
يلديأ يلباضاء يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.331779
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)18)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
إقامة) يملؤمن،) عبد  شاأع  (،185«
 -  11 يلرقم) (،3 يلطابق) ريلالي باأك،)
إلى) يملغرب«) يلباضاء) يلديأ  ((1111
إقامة) يملؤمن،) عبد  شاأع  (،185«
ر) (11 يلرقم) (،3 يلطابق) ريلالي باأك،)
)1 - 1111))يلديأ يلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793451.

473I

rif(etudes

 SOCIETE FASHIONABLE
LINE SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

rif(etudes
يملركب يملنهي. حي باأي  حدري أقم 
يملحل 13 يلحسامة ، 111)3، 

يلحسامة يملغرب
 SOCIETE FASHIONABLE LINE
SARL AU شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلحي 
يلثان ي )1 يمزرأن - 111)3 

يلحسامة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3511

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((9

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SOCIETE FASHIONABLE LINE

.SARL AU

تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملالبس

يلخااطة يلصناعاة ريلأجاأية على)

شكل منس جات جاهزة.

يلحي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 3(111 (- يمزرأن) (1( يلثان ي)

يلحسامة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 91.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 911 ( (: بنعمر) ي سف  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) بنعمر  ي سف  يلساد 

 1685 أقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش) (3(111  9 أقم) (4 يلطابق)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) بنعمر  ي سف  يلساد 

 1685 أقم) يلجديد  يملغرب  تجزئة 

يلعريئش) (3(111  9 أقم) (4 يلطابق)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)878.

474I

فاديسير بسمة شركة ديت يملسؤرلاة يملحدردة ديت)

يلشريك يل حاد

فيس شوب
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

فاديسير بسمة شركة ديت 

يملسؤرلاة يملحدردة ديت يلشريك 

يل حاد

تجزئة عثمان زنقة )1 أقم 39-37 

عين يلشق يلديأ يلباضاء ، 1471)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب

فيس ش ب شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 357 شاأع 

محمد يلخامس يلطابق 3 شقة 5 - 

1311) يلديأ يلباضاء  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.457111

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 17)شتنبر) يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

مبلغ) ( يل حاد فيس ش ب) يلشريك 

رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)

شاأع محمد) (357 مقرها يإلجأماعي)

 (1311 - 5 3)شقة) يلخامس يلطابق)

(: نتاجة  ) يملغرب  ( يلباضاء) يلديأ 

ظررف يقأصادية.

 357 ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

شاأع محمد يلخامس يلطابق)3)شقة)

5 - 1311))يلديأ يلباضاء))يملغرب.)

ر عين:

يلأاجاني) ( ي سف) ( يلساد)ة))

أشاد) م الي  حي  ( عن ينه)ي)) ر 
مجم عة11)زنقة))1)أقم)11  1711) 

)ة)) يملغرب كمصفي) ( يلباضاء) يلديأ 

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)17)793.

475I

cofiber(sarl

AMBULANCES CALYPSO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

cofiber(sarl
 rue(chouhada(berkane ، ,17

60300، berkane(maroc
AMBULANCES CALYPSO شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

 ،v1 رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة
فاال 13، يملحطة يلسااحاة يلجديدة 

- 63151 يلسعادية يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.5187

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 1))شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
 AMBULANCES يل حاد) يلشريك 
CALYPSO))مبلغ أتسمالها)111.111 
دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة)
يلسااحاة) يملحطة  (،13 فاال) (،v1
يلجديدة)-)63151)يلسعادية يملغرب)

نتاجة  ):)-)يلحل يملسبق للشركة.
تجزئة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلسااحاة) يملحطة  (،13 فاال) (،v1
يلجديدة)-)63151)يلسعادية يملغرب.)

ر عين:
يلساد)ة))يحي))مغف أ ر عن ينه)ي))
بل ك ب زنقة يلخط يت) مكرأ،) (39
يملغرب) خريبكة  ((5111 يل فاق) حي 

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
تجزئة) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 
يلسااحاة) يملحطة  (،13 فاال) (،v1

يلجديدة،)يلسعادية.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( ببركان) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)548/2021.
476I

شركة يبه ش للخدمات

SOPIMAS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

شركة يبه ش للخدمات
شاأع مكة عماأة يلصالحي يلطابق 
يالر  أقم 14 يلعا ن ، 71111، 

يلعا ن يملغرب
SOPIMAS شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي بقعة 

أقم ب 37 يملر�سى - 71111 يلعا ن 
يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(959
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
جلتي) ( محمد) )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (5.418
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (37.856

عقبة جلتي بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
4))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)2989/2021.
477I

يتماناة رديد

 SOCIETE BELLAKHDAR
CONSEILS SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

يتماناة رديد
 AV 79 79 شاأع محمد يلخامس
 MED(V، 43000، EL(KELAA

SRAGHNA قلعة يلسريغنة
 SOCIETE BELLAKHDAR

CONSEILS SARL AU  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلهناء 

) أقم 1)1) قلعة يلسريعنة  حي 

يلهناء ) أقم 1)1) قلعة يلسريعنة  

43111 قلعة يلسريغنة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

4795

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((9

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 SOCIETE BELLAKHDAR (:

. CONSEILS SARL AU

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالستشاأيت ر يلدأيسات).

عن ين يملقر يالجأماعي):)حي يلهناء)
حي) ( يلسريعنة) قلعة  ((1(1 أقم) ((
قلعة يلسريعنة)) ((1(1 أقم) (( يلهناء)

43111)قلعة يلسريغنة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

بلخضر) ( يالله) عبد  يلساد 
 (1(1 أقم) (( يلهناء) حي  عن ينه)ي))

قلعة) (43111 يلسريعنة) قلعة 

يلسريغنة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

بلخضر) ( يالله) عبد  يلساد 
 (1(1 أقم) (( يلهناء) حي  عن ينه)ي))

قلعة) (43111 يلسريعنة) قلعة 

يلسريغنة يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بقلعة يلسريغنة))بأاأيخ)1) 

شتنبر)1)1))تحت أقم)419/2021.

478I

CECOGEL(/(SARL

VONDOM TOURS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

VONDOM TOURS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي رجدة، 

5) زنقة برركسال. - 61111 رجدة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38157

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.VONDOM TOURS

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااحي يلديخلي يلطرقي..

رجدة،) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

رجدة) (61111 (- زنقة برركسال.) ((5

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
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 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد مصطفى بغديدي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 1111 (: يلساد مصطفى بغديدي)

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

بغديدي) مصطفى  يلساد 

زنقة) يلنصر  حي  رجدة،) عن ينه)ي))

رجدة) (61111  56 أقم) حمدين 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

بغديدي) مصطفى  يلساد 

زنقة) يلنصر  حي  رجدة،) عن ينه)ي))

حمدين أقم)56 61111)رجدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3311.

479I

إئأماناة يل فاء

NAHITAL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

إئأماناة يل فاء

شاأع عال  يلفا�سي يلرقم 79 

سطات ، 6111)، سطات يملغرب

NAHITAL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلرقم 

76)-81) شاأع يلجيش يمللكي ، حي 

يملعطي ، يلطابق يلثالث سطات - 

6111) سطات يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6699

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (15

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.NAHITAL
كريء) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

سااأيت بدرن سائق.
يلرقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
حي) (، 81)-76))شاأع يلجيش يمللكي)
(- سطات) يلثالث  يلطابق  (، يملعطي)

6111))سطات يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 (.511 ( (: سعاد) يلناهي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 (.511 ( (: تي ب) نجدي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلناهي سعاد عن ينه)ي))حي)
يلسالم سلطانة يلشطر يالر  بلةك)
سطات) ((6111 سطات) (1 يلشقة) (1

يملغرب.
عن ينه)ي)) تي ب  نجدي  يلساد 

سطات)6111))سطات يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلناهي سعاد عن ينه)ي))حي)
يلسالم سلطانة يلشطر يالر  بلةك)
سطات) ((6111 سطات) (1 يلشقة) (1

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بسطات))بأاأيخ)1))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1286/2021.
481I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

MIRACLES & SOLUTIONS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE
L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC

 MIRACLES & SOLUTIONS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تقاط  
زنقة م زيأ ر شاأع آنفا إقامة ل 3تي 

باأيدي طابق 7 - 1331)  يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

514737

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((7

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MIRACLES(&(SOLUTIONS

يلأدأيب) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ريلأنماة يلشخصاة.

تقاط ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة م زيأ ر شاأع آنفا إقامة ل 3تي)

يلديأ) ( ((1331  -  7 طابق) باأيدي 

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 51.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: يلخل ي) ن ي   يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي))) يلخل ي  ن ي   يلسادة 
 5 طابق) يلحاأث  عمر  يب   زنقة  (14

شقة)11)يلديأ يلباضاء)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي))) يلخل ي  ن ي   يلسادة 

 5 طابق) يلحاأث  عمر  يب   زنقة  (14

شقة)11)يلديأ يلباضاء)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.

481I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

TRUE GEM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 LA MAISON DE

L›ENTREPRENEUR

 ANGLE(RUE(MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE(pETIT

 PARADIS, 7EME(ETAGE ،

20330، CASABLANCA(MAROC

TRUE GEM شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تقاط  

زنقة م زيأ ر شاأع آنفا إقامة ل 3تي 

باأيدي طابق 7 - 1331)  يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

514735

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 TRUE (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.GEM
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تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رتصدير،) يسأيريد  رساط  تر 
يملالبس،) يلادرية،) يلحرف  منأجات 

رمسأحضريت يلأجمال.
تقاط ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة م زيأ ر شاأع آنفا إقامة ل 3تي)
يلديأ) ( ((1331  -  7 طابق) باأيدي 

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 (1.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
 (11 ( (: يلخل ي) ن ي   يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلخل ي  ن ي   يلسادة 
 5 طابق) يلحاأث  عمر  يب   زنقة  (14
شقة)11)يلديأ يلباضاء)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلخل ي  ن ي   يلسادة 
 5 طابق) يلحاأث  عمر  يب   زنقة  (14
شقة)11)يلديأ يلباضاء)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
48(I

شاأماك 

صوصييتي دو ترافو اكريكول 
بالد توتة

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
قفل يلأصفاة

شاأماك 
113 شاأع عبد يلكريم يلخطابي 
عماأة يملهندس مدخل ت 8-7 ، 

41111، مريكش يملغرب
ص صياتي در تريف  يكريك   بالد 

ت تة شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي : دريأ يرالد 

أح  شما  ديئرة يغ يطام قاادة 
تحنارت يقلام يلح ز - 41111 

مريكش يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.68765

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 يناير) (31 يملؤأخ في)

بالد) يكريك    تريف   در  ص صياتي 

ت تة شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)

أح ) يرالد  دريأ  يإلجأماعي  مقرها 

شما  ديئرة يغ يطام قاادة تحنارت)

يقلام يلح ز)-)41111)مريكش يملغرب)

نتاجة الزمة يلقطاع.

ر عين:

ر) يلحاج  يبت  ( عمر) يلساد)ة))

دريأ) تحنارت  يغ يطام  عن ينه)ي))

يملغرب) مريكش  (41111 أح ) يرالد 

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

دريأ) رفي  ((1(1 ي لا ز) ((6 بأاأيخ)

يغ يطام) ديئرة  شما   أح   يرالد 

قاادة تحنارت يقلام يلح ز)-)41111 

مريكش يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7831)1.

483I

FIDUCOMPETENCES

اوميسالين
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCOMPETENCES

 RUE MUSTAPHA EL MAANI

 ETAGE 3 N(IMMEUBLE 219،

20140، CASABLANCA(MAROC

يرميسالين شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 1) زنقة 

يب  عبد هللا ناف  يقامة بن عمر 

يلطابق 4 يلشقة 11 معاأيف  - 

1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516657

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((6

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

يرميسالين.

يلنقل) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملحلي ر يلدرلي للبضائ .

زنقة) ((1 (: عن ين يملقر يالجأماعي)

عمر) بن  يقامة  ناف   هللا  عبد  يب  

(- ( معاأيف) (11 يلشقة) (4 يلطابق)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد دأغا  محمد)):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يلبدري عبد يلكريم)):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( محمد) دأغا   يلساد 
 (1111 ( يلبساتين) (1( أقم) (17 زنقة)

مكناس يملغرب.

يلكريم)) عبد  يلبدري  يلساد 

برركسال) ((1111 بلجاكا) عن ينه)ي))

بلجاكا.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( محمد) دأغا   يلساد 
يلعسكري) يلحي  ( (1( أقم) (17 زنقة)

يلبساتين))1111))مكناس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793494.

484I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

JACKO TRADING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE(YOUSSEF

 IBN(TACHAFINE(ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

JACKO TRADING شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي رجدة، 8 

تجزئة جبالري حي يملحمدي فاالج 

ط 3ة. - 61111 رجدة يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(5979

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) )1)غشت) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

مبلغ أتسمالها) ( (JACKO TRADING

مقرها) رعن ين  دأهم  ((1.111

تجزئة جبالري) (8 يإلجأماعي رجدة،)

 61111 (- حي يملحمدي فاالج ط 3ة.)

رجدة يملغرب نتاجة  ):)يقرأ يلشركاء)

حل يلشركة لعدم رج د تي نشاط..

يلأصفاة ب رجدة،) ر حدد مقر 

8)تجزئة جبالري حي يملحمدي فاالج)

ط 3ة.)-)61111)رجدة يملغرب.)

ر عين:

ر) يق ضاض  ( جما ) يلساد)ة))

برركسال) (118( بلجاكا) عن ينه)ي))

بلجاكا كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

غشت) (1( بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3317.

485I
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CECOGEL(/(SARL

DADSI TRANSFERT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

DADSI TRANSFERT شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي رجدة، 

)13 تجزئة لا تين بلحسين - 61111 

رجدة يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(9(47

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 6))غشت) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

DADSI TRANSFERT))مبلغ أتسمالها)

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

يإلجأماعي رجدة،))13)تجزئة لا تين)

يملغرب) رجدة  (61111 (- بلحسين)

نتاجة  ):)عدم يسأمريأية يملشررع.

يلأصفاة ب رجدة،) ر حدد مقر 

(- بيس تجزئة لا ت ن  بلحسين) (13(

61111)رجدة يملغرب.)

ر عين:

ر) بنعمر  ( ديد�سي) يلساد)ة))

عن ينه)ي))رجدة،))13)تجزئة لا ت ن)

يملغرب) رجدة  (61111 بلحسين)

كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)94)3.

486I

FIDU ALIMTYAZ

 STE TOUBKAL
EXPLOITATIONS SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
حل شركة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد يلكريم بن جل ن  

مكاتب تشرف،  مكأب  14 يلطابق  

FES MAROC ،31111 ، فاس  (

 STE TOUBKAL EXPLOITATIONS

SARL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 18 شاأع 

رهرين ،زنقة الك س ،زه أ 1،فاس - 

31111 فاس  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.36357

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 16)شتنبر) يملؤأخ في)

 STE(شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

 TOUBKAL EXPLOITATIONS

SARL))مبلغ أتسمالها)111.111)دأهم)

شاأع) (18 يإلجأماعي) مقرها  رعن ين 

1،فاس) ،زه أ) ،زنقة الك س) رهرين)

(: نتاجة  ) يملغرب  ( فاس) (31111  -

ت قف شامل.

ر حدد مقر يلأصفاة ب)18)شاأع)

رهرين)،زنقة الك س)،زه أ)1،فاس)-)

31111)فاس))يملغرب.)

ر عين:

ر) يلكن ني  ( محمد) ( يلساد)ة))
يلقيررين) شاأع  (14( أقم) عن ينه)ي))

حي يملرناين ليريك فاس)31111)فاس))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)18)شاأع)

رهرين)،زنقة الك س)،زه أ)1،فاس

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)14)4.

487I

BRIGHTIN CONSULTING

 KUWAITI LIMITED

GENERAL TRADE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BRIGHTIN CONSULTING

99 باير باأنت يلطابق 15 أقم 11 ، 

1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

 KUWAITI LIMITED GENERAL

TRADE شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تقاط  

شاأع لال ياق ت ر زنقة يلعرعاأ  

9إقامة غاليس يلطابق 4شقة أقم  

17 - 1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515491

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 KUWAITI LIMITED GENERAL

.TRADE

-)تصمام) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلبريمج) رصاانة  رتس يق  رتط ير 

رتنظمة يملعل مات رتدريت تكن ل جاا)

يملعل ماات

تدقاق) (، ،يسأضافة) ينشاء) (-

،تساير يالعالنات)))،)صاانة ر تحسين)
تطباقات) ر  يبنترنيت  ( م يق ) أتبة 

يلهاتف يملحم  

يلتس يق يملباشر تر غير يملباشر) (-

يلأجاأة) (، يملعل مات) لخدمات 

يإللكتررناة.

ريلخدمات) يملنأجات  تس يق  (-

يملعل مات) تكن ل جاا  قطاعات  في 

ريلالسلكاة) يلسلكاة  ريالتصاالت 

ريإلنترنت

شبكات) عبر  يلباانات  با   (-

يالتصاالت ريبجهزة يملحم لة رغيرها)

من تجهزة محأ ى يل سائط يملأعددة)

يإللكتررناة

يلأجاأية،) يبنشطة  تسير  (-

يإلعالناة،)يلتس يقاة عبر يبنترنيت

تقناات) في  يالستشاأيت  (-

يملعل مات ريالتصاالت)

نظام) (، يلأنظام) في  يالستشاأة  (-

،يلتس يق) ،يإلديأة) يملعل مات)

يملعل مات) ،تكن ل جاا  ،يلأدأيب)

رهندسة يل سائط يملأعددة.

،تصدير ر ت زي  جما ) يسأيريد) (-

تن يع يلسل  درن حصر

،تفعال ر صاانة جما ) تشغال) (-

ركدي)) يملعل مات  رتنظمة  يلبريمج 

تدريت))تكن ل جاا يملعل مات

تجزئة) تط ير تقناات يالتصا ،) (-

بغريض) يملسأخدمين  رتنماط 

يلدعاية تر يلترريج)،)علم يلباانات تر)

تحلال نأائج يل يب))باإلضافة إلى تي)

بالأكن ل جاا رتقديم) نشاط مأعلق 

يلخدمات يملأعلقة باإلنترنت

هندسة) مجا   في  يالستشاأة  (-

تكن ل جاا يملعل مات

يإلنترنت) مجا   في  يلأدأيب  (-

رتكن ل جاا يملعل مات

رتنفاذ) تحديد  في  يالستشاأة  ( (-

مخطط يلأح   يلرقمي

رتنفاذ) تصمام  في  يمل يكبة  (-

حمالت يلتس يق يإللكتررني.

تقاط ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلعرعاأ)) زنقة  ر  ياق ت  لال  شاأع 

أقم)) 4شقة  يلطابق) غاليس  9إقامة 

17 - 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
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يلساد على تحمد يبريهام غريب)

بقامة) حصة  (1.111 ( (: علي) محمد 

111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد على تحمد يبريهام غريب)

محمد علي عن ينه)ي))يلك يت)1)351 

يلك يت يلك يت.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد علي تحمد يبريهام غريب)

محمد علي عن ينه)ي))يلك يت)1)351 

يلك يت يلك يت

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.

488I

COMPTAFFAIRES

PROCONSIT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PROCONSIT شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 4)) 

تجزئة يلحرية 1 يلطابق يلثالث شقة 
أقم 9 يملحمدية 8811) يملحمدية 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(8919

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PROCONSIT
غرض يلشركة بإيجاز):)*)مستشاأ)

في تدبير يالنظمة يملعل ماتاة
*)مصمم برمجاات.

 ((4 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
تجزئة يلحرية)1)يلطابق يلثالث شقة)
يملحمدية) ((8811 يملحمدية) (9 أقم)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 951 ( (: ي سف) شهب ن  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة غلاض ييمان):))51)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد شهب ن ي سف عن ينه)ي))
88)شاأع يلحسن يلثاني شقة أقم)45 
دي أ يلجام ))11111)يلر3اط يملغرب.

عن ينه)ي)) ييمان  غلاض  يلسادة 
يقامة بسأان عماأة ب)1)شقة أقم)3 

تابريكت)11111)سال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد شهب ن ي سف عن ينه)ي))
88)شاأع يلحسن يلثاني شقة أقم)45 
دي أ يلجام ))11111)يلر3اط يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)116).
489I

LUKOIL(Lubricants(Africa(SARL

 LUKOIL LUBRICANTS
AFRICA

إعالن مأعدد يلقريأيت

LUKOIL(Lubricants(Africa(SARL
 N3, secteur 6, Bloc(E, Avenue
 Mehdi(Ben(Barka, Hay(Riad,
Rabat ، 10000، Rabat(Maroc

 LUKOIL LUBRICANTS AFRICA
»شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

 N3 :رعن ين مقرها يالجأماعي
 Secteur 6 Bloc(E(Avenue(Mehdi

 Ben(Barka(Hay(Riad(Rabat -
.10000 RABAT(MAROC
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.134341

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)9))تبريل)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
سهًما لصالح) (30،472 ( با ) (• مايلي:)
 LUKOIL INTERNATIONAL(شركة
318)تسهم لصالح) ( با ) (• ( ؛) (GmbH
 LUKOIL International شركة)

.Holding(GmbH
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
 LUKOIL شركة) م يفقة  مايلي:)
INTERNATIONAL(GmbH)رشركة)
 LUKOIL International Holding

GmbH)كشركاء)جدد
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6 أقم) بند 
بأاأيخ) خاص  عقد  بم جب  مايلي:)
شركة) قامت  (، ((9.14.(1(1
 LUKOIL( Lubricants( Europe
إلى) سهًما  (3147( بنقل) (GmbH
 LUKOIL INTERNATIONAL(شركة
OOO(”LLK-(رنقلت شركة(،(GmbH
International” 318)تسهم إلى شركة)
 LUKOIL International Holding

.GmbH
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
ثالثين) بمبلغ  يملا   أتس  تحديد  تم 
دأهم) تلف  رثمانين  رسبعة  ملا ن 
رهي) دأهم).) (31.781.111( مغربي)
رسبعمائة) تلف  ثالثين  إلى  مقسمة 
بقامة) (

ً
سهما ((31.781( رثمانين)

(، دأهم)) (1111( مغربي) دأهم  تلف 
م ) يتناسب  بما  للشركاء) تخصص 
 LUKOIL ( ( ( رهي:) (، مساهماتهم)
INTERNATIONAL(GmbH)،)مالكة)
ثالثين تلف رتأبعمائة ريثنان رسبع ن)
)تمثل)٪99)من أتس)

ً
)30،472))سهما

( ( يلأص يت.) يلشركة رحق ق  ما  

 LUKOIL International Holding

رثماناة) ثالثمائة  مالكة  (، (GmbH

من أتس ما ) (1٪ سهم تمثل) ((318(

تي) ( يلأص يت.) رحق ق  يلشركة 

رسبعمائة) تلًفا  ثالثين  مجم عه  ما 

رثمانين))31781))سهًما.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))914.

491I

FIDU ALIMTYAZ

 STE TOUBKAL

EXPLOITATIONS SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

FIDU ALIMTYAZ
13َ زنقة ، عبد يلكريم بن جل ن  

مكاتب تشرف،  مكأب  14 يلطابق  

FES MAROC ،31111 ، فاس  (

 STE TOUBKAL EXPLOITATIONS

SARL شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : 18 شاأع 

رهرين ،زنقة الك س ،زه أ 1،فاس - 

3111 فاس يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.36357

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 17)شتنبر) يملؤأخ في)

 STE TOUBKAL EXPLOITATIONS

يملسؤرلاة) ذيت  شركة  (SARL

 111.111 أتسمالها) مبلغ  يملحدردة 

 18 يإلجأماعي) دأهم رعن ين مقرها 

،زه أ) الك س) ،زنقة  رهرين) شاأع 

فاس يملغرب نتاجة) (3111 (- 1،فاس)

لأ قف شامل.

ر عين:

ر) يلكن ني  ( محمد) يلساد)ة))
يلقيررين) شاأع  (14( أقم) عن ينه)ي))

حي يملريناين ليريك فاس)31111)فاس)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
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ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

بأاأيخ)17)شتنبر)1)1))رفي)18)شاأع)

رهرين)،زنقة الك س)،زه أ)1،فاس)-)

31111)فاس يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)69)4.

491I

يمغاأ عبد يلغاف أ

KAMDIST
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

يمغاأ عبد يلغاف أ

شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلن أ أقم 

1 يلطابق يالر  تط ين ، 93111، 

تط ين يملغرب

KAMDIST شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

غرناطة أقم 9) يلطابق يلثاني 

تط ين - 93111 تط ين يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(51(3

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تمت) ((1(1 شتنبر) (15 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يلكامل) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 

حصة) (51 يلريب ز) يلقاسمس 

حصة) (111 تصل) من  يجأماعاة 

يلرزيق) عبد  )ة)) يلساد) ( لفائدة)

سماري بأاأيخ)14)شتنبر)1)1).

مديحة) )ة)) يلساد) تف يت 

يلقاسمي يلريب ز)51)حصة يجأماعاة)

)يلساد) 111)حصة لفائدة) من تصل)

 14 سماري بأاأيخ) ( عبد يلرزيق) )ة))

شتنبر)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

1))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)))37.

49(I

يمغاأ عبد يلغاف أ

RELYER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

يمغاأ عبد يلغاف أ

شاأع يلجيش يمللكي يقامة يلن أ أقم 

1 يلطابق يالر  تط ين ، 93111، 

تط ين يملغرب

RELYER شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

محمد بن نة أقم 563 تط ين - 

93111 تط ين يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.18559

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) 18)شتنبر) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

 111.111 أتسمالها) مبلغ  ( (RELYER

يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 

تط ين) (563 شاأع محمد بن نة أقم)

(: تط ين يملغرب نتاجة  ) (93111  -

يلخساأة.

شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

(- تط ين) (563 أقم) بن نة  محمد 

93111)تط ين يملغرب.)

ر عين:

ر) نب ل�سي  ( نجاب) يلساد)ة))

أقم) بن نة  محمد  شاأع  عن ينه)ي))

تط ين يملغرب) (93111 تط ين) (563

كمصفي))ة))للشركة.

ر) نب ل�سي  ( ج يد) يلساد)ة))

تط ين) (93111 تط ين) عن ينه)ي))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

شاأع) (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 

محمد بن نة أقم)563)تط ين

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

18)شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم))331.

493I

شركة فادرس 

STE MAHIRACAR SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

شركة فادرس 

)11 شاأع يمل حدين يلحسامة ، 

111)3، يلحسامة يملغرب

STE MAHIRACAR SARL »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 11 شاأع 

13 ماأس يلطابق يالر  حي يملنزه 

لحسامة - 111)3 يلحسامة يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(916

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)14)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تف يت يلحصص يالجأماعاة)

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

يسأقالة مسير يلشركة

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين مسير جديد للشركة

على) ينص  يلذي  (:4 أقم) قريأ 

مايلي:)يلأعديالت يلقان ناة في يلنظام)

يالسا�سي للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:))

  (51111 ملعلم) يمألك يلساد زكرياء)

دأهم من مساهمات يلشركة ر يمألك)

  (51111 يمررس) محمد  يلساد 

من) يلشركة  مساهمات  من  دأهم 

يصل))511111)دأهم

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:))

 (511 ( يمألك يلساد محمد يمررس)

للحصة)) دأهم  (111 بقامة) حصة 

حصة) ((511 ملعلم) زكرياء) ريلساد 

دأهم للحصة من يصل)) (111 بقامة)

5111)حصة

على) ينص  يلذي  (:43 أقم) بند 

مايلي:)يسأقالة يلساد رلاد يلعرن قي)

يلساد) رتعاين  يلشركة  تساير  من 

زكرياء)ملعلم كمسير جديد للشركة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)657.

494I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

BELTER TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE

 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT

N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC

BELTER TRANS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 1) 

يلشقة 3 دأب قدرأ بن لعربي معركة 

يلزيأ ن - 51111 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

543(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BELTER TRANS

نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير.

 (1 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)

يلشقة)3)دأب قدرأ بن لعربي معركة)

يلزيأ ن)-)51111)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يحمد بلمكي):))341)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
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يلساد عبد يلسالم ترفاس):))331 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 331 ( (: صادقي) يملهدي  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يحمد بلمكي عن ينه)ي))19 
 51111 الصااندي) س �سي  يلأجزئة 

مكناس يملغرب.
ترفاس) يلسالم  عبد  يلساد 
يلقطعة) زيأ ن  أياض  (17 عن ينه)ي))

ب))51111)مكناس يملغرب.
عن ينه)ي)) صادقي  يملهدي  يلساد 
معزة) عين  يلزه ة  يلأجزئة  (147

51111)مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يحمد بلمكي عن ينه)ي))19 
 51111 الصااندي) س �سي  يلأجزئة 

مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بمكناس))بأاأيخ)-)تحت أقم)

.-
495I

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR

 J.M.E    /     ج.م.ا سكن
SAKAN

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE LE COMPTE CLAIR
 N°18 ANGLE(BD(DES(FAR(ET

MD(V ، 26000، SETTAT(MAROC
  J.M.E SAKAN    /     ج.م.ي سكن

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) شاأع 

مرس يلسلطان يلطابق يالر  يلشقة 
أقم 3 يلديأ يلباضاء . - 1116) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5171(1
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
ج.م.ي) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. J.M.E SAKAN((((/(((((سكن
منعش) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

عقاأي).
-)يملباني ير يلعملاات يالخرى))يلبا )

ر يلشريء)).
-)يأي�سي يملباني))مجزئ ر تاجر)..

6))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
مرس يلسلطان يلطابق يالر  يلشقة)
أقم)3)يلديأ يلباضاء).)-)1116))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 1(1.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 411 ( (: ( يلساد جاد عبد يلرحام)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 411 ( (: محمد) يملنأصر  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 411 ( (: ( عثمان) يلركاك  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلرحام)) عبد  جاد  يلساد 
شاأع يلحسن يلثاني) (41( عن ينه)ي))
برشاد)) ((6111 برشاد) (3 حي يلبركة)

يملغرب.
عن ينه)ي)) محمد  يملنأصر  يلساد 
بل ك))4)أقم)14)يلا سفاة يلشرقاة)

يلر3اط)11191)يلر3اط يملغرب.
)عن ينه)ي)) يلساد يلركاك عثمان)
تماأة) عأاق  عين  عامر  يرالد  دريأ 

141)1)تماأة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد جاد عبد يلرحام عن ينه)ي))
)41)شاأع يلحسن يلثاني حي يلبركة)3 

برشاد)6111))برشاد يملغرب
عن ينه)ي)) محمد  يملنأصر  يلساد 
بل ك))4)أقم)14)يلا سفاة يلشرقاة)

يلر3اط)11191)يلر3اط يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79393.

496I

fiscanet

QUINCAILLERIE BRICO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

fiscanet

 residence(al(badr(imm 39

 n 3 ain(sebaa(casablanca

 casablanca، 20253، casablanca

maroc

QUINCAILLERIE BRICO شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 36 

أقم 51 يمل 1 يلبرن �سي - 1611) 

يلديأيلباضاء يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.((1(19

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تقرأ حل) )1)غشت) يملؤأخ في)

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 

مبلغ) ( (QUINCAILLERIE BRICO

رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)

مقرها يإلجأماعي زنقة)36)أقم)51)يمل)

يلديأيلباضاء) ((1611 (- يلبرن �سي) (1

يملغرب نتاجة  ):)يسباب يقأصادية.

 36 ر حدد مقر يلأصفاة ب زنقة)

 (1611 (- يلبرن �سي) (1 يمل) (51 أقم)

يلديأيلباضاء)يملغرب.)

ر عين:

ر) ( عطاف) ( خالد) يلساد)ة))
 1 يمل) (51 أقم) (36 زنقة) عن ينه)ي))

يلديأيلباضاء) ((1611 يلبرن �سي)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر) ( عطاف) ( هشام) يلساد)ة))
 1 يمل) (51 أقم) (36 زنقة) عن ينه)ي))

يلديأيلباضاء) ((1611 يلبرن �سي)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

عطاف)) ( عبديلرحمان) يلساد)ة))
يمل) (51 أقم) (36 زنقة) عن ينه)ي)) ر 
يلديأيلباضاء) ((1611 يلبرن �سي) (1

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
ر) ( عطاف) ( ي نس) يلساد)ة))
 1 يمل) (51 أقم) (36 زنقة) عن ينه)ي))
يلديأيلباضاء) ((1611 يلبرن �سي)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
ر) ( عطاف) ( كريمة) يلساد)ة))
 1 يمل) (51 أقم) (36 زنقة) عن ينه)ي))
يلديأيلباضاء) ((1611 يلبرن �سي)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
يلساد)ة))أقاة))يلعالم ر عن ينه)ي))
يلبرن �سي) (1 يمل) (51 أقم) (36 زنقة)
يملغرب) يلديأيلباضاء) ((1611

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794156.

497I

دي ين يالسأاذ عبد يلسالم بن شقررن م ثق

مصحة سايس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

دي ين يالسأاذ عبد يلسالم بن 
شقررن م ثق

1, زنقة يلحسين بن علي , يلطابق 
يالر  , م ج  , مكناس ، 51111، 

مكناس يملغرب
مصحة سايس شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 56 , شاأع 
بئرينزأين , حي عباس يملسعدي , م 

ج - 51111 مكناس يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.44((5

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) ((5 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
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تف يت يلساد))ة))لطافة))معررفي))

ر من معها)431)حصة يجأماعاة من)

تصل)3.911)حصة لفائدة))يلساد))ة))

محمد يمين)))يحال  بأاأيخ)5))غشت)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)71)4.

498I

دي ين يالسأاذ عبد يلسالم بن شقررن م ثق

مصحة سايس
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

دي ين يالسأاذ عبد يلسالم بن 

شقررن م ثق

1, زنقة يلحسين بن علي , يلطابق 

يالر  , م ج  , مكناس ، 51111، 

مكناس يملغرب

مصحة سايس شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 56 , شاأع 

بئرينزأين , حي عباس يملسعدي م ج - 

51111 مكناس يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.44((5

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 غشت) ((5 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

تف يت يلساد))ة))لحسن معررفي))

يجأماعاة) حصة  ((.571 ر من معه)

لفائدة)) حصة  (3.911 تصل) من 

يلساد))ة))محمد يمين)))يحال  بأاأيخ)

3))غشت)1)1).

تف يت يلساد))ة))لحسن معررفي))

911)حصة يجأماعاة من) ر من معه)

تصل)3.911)حصة لفائدة))يلساد))ة))

سادي محمد حنفي بأاأيخ)3))غشت)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)71)4.

499I

ABA GESTION SARLAU

 BS DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV(MED(V 3EME(ETG 38

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

 BS DEVELOPPEMENT

IMMOBILIER شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي )33،شاأع 

إبريهام يلررديني ،إقامة يلريحان 

،يلطابق5 أقم 1) حي معاأيف يلديأ 

يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517(59

 15 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 BS DEVELOPPEMENT (:

.IMMOBILIER

 LA (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

(: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

،إقامة) )33،شاأع إبريهام يلررديني)

حي) ((1 أقم) ،يلطابق5) يلريحان)

معاأيف يلديأ يلباضاء)-)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

1.111)حصة) ( (: يلساد صالح برة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد صالح برة عن ينه)ي))تجزئة)
))ـ4)  أقم) (6 زنقة) يلنخلة  تأض 
يلديأ) ((1111 يلباضاء) كالف أناا 

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد صالح برة عن ينه)ي))تجزئة)
))ـ4)  أقم) (6 زنقة) يلنخلة  تأض 
يلديأ) ((1111 يلباضاء) كالف أناا 

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1)7941.
511I

CABINET BADREDDINE

BENS.Y.A.C.O
إعالن مأعدد يلقريأيت

CABINET BADREDDINE
79) ت مسيرة 1 يقامة هني يلشقة 

أقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
BENS.Y.A.C.O »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: 3) 

 RESIDENCE AGIAD APPT N°35
RUE(MY(ALI  - 40000 مريكش 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.43117

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
1)1))تم يتخاذ) 18)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:))
شركاء) قرأري  (: يلحصص) تف يت 
يمل يفقة على) (BENS.Y.A.C.O شركة)
يالجأماعاة) يلحصص  مجم ع  با  
شركة) (GASTRO DEUTSH لشركة)

يلساد) يمثلها  يلتي  يملساهمة  ذيت 

تبلغ)) يلتي  يلسالم  عبد  بنسلامان 

5511)حصة لفائدة يلساد بنسلامان)

ي نس يلذي ريفق على حاازت مجم ع)

5511)حصة.)

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تح يل 

ي نس) بنسلامان  يلساد  تصبح  (:

بمجم ع) للشركة  يل حاد  يملساهم 

على) يمل يفقة  رقرأ  حصة  (1111

عبد) بنسلامان  يلساد  يسأقالة 

رتعاين) يلشركة  تساير  من  يلسالم 
رقرأ) تدناه  يملذك أ  جديد  مسير 

للشركة) يلقان ني  يلشكل  تح يل 

من شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

يلى شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)

من) يملسيرة  يل حاد  يلشريك  ذيت 

فأاح) يلعالي  ( عبد) يلساد  طرف 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
ر يلساكن ب شاأع) (JC15947( أقم)

م الي عبد هللا عماأة يلل زة أقم)33 

ملدة) للشركة  جديد  كمسير  مريكش 

غير محددة م  يمضائه يل حاد.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)*:)يلذي ينص على مايلي:)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7875)1.

511I

SAFIGEC

STE IBN ASSABIL
تأسيس شركة يملساهمة

SAFIGEC

 RUE(IBN(TAYMIA(IMM 12 APPT

2 FES، 30000، FES(MAROC

STE IBN ASSABIL  »شركة 

يملساهمة« 

رعن ين مقرها يالجأماعي: مكأب 37 

شاأع 11 حي يمل باب يلسافر  فاس، 

33111 فاس يملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

يملساهمة«
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أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.696(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يبسا�سي لشركة يملساهمة باملميزيت)

يلأالاة:
شكل يلشركة):)شركة يملساهمة).

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. IBN ASSABIL
يملط أ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاأي رتعما  يلبناء).
عن ين يملقر يالجأماعي):)مكأب)37 
شاأع)11)حي يمل باب يلسافر))فاس)

33111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة:)99)سنة.
 111.111 ريبلغ أتسما  يلشركة)

دأهم،
مقسم كالأالي:

 331 ( (: باسم) يالله  عبد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد محمد غازي)):))11))حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: ( يملركني) يلعايش  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد أشاد غازي)):))11))حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

 331 (: باسم) يالله  عبد  يلساد 
بقامة)111)دأهم.

يلساد محمد غازي)):)11))بقامة)
111)دأهم.

 (51 (: ( يملركني) يلعايش  يلساد 
بقامة)111)دأهم.

بقامة) ((11 (: ( يلساد أشاد غازي)
111)دأهم.

مجلس) تعضاء) تر  يملأصرف ن 
يلرقابة:)

يلساد عبد يالله باسم بصفأه)ي))
حي) (7 زنقة) (33 أقم) مسير عن ينه)ي))

يلأازي يملرجة))33111)فاس يملغرب
بصفأه)ي)) ( غازي) محمد  يلساد 
8)يقامة حدييق) مسير عن ينه)ي))فاال)
 3(111 ( فاس سايس طريق ييم زيأ)

فاس يملغرب.

يلساد يلعايش يملركني))بصفأه)ي))
ب) (49 قم) (1 شقة) عن ينه)ي)) مسير 
عين) طريق  (1 يملديئن) زهرة  تجزية 

يلشقف))31111)فاس يملغرب
بصفأه)ي)) ( غازي) أشاد  يلساد 
يلهناء) شاأع  عن ينه)ي)) ( شريك)

بئرينزأين))34111)ميس أ يملغرب
مريقب تر مريقبي يلحسابات):

يلساد عبد يالله باسم))ي)بصفأه)
حي) (7 زنقة) (33 أقم) مسير عن ينه)ي))

يلأازي يملرجة))33111)فاس يملغرب
)ي)بصفأه) ( غازي) محمد  يلساد 
8)يقامة حدييق) مسير عن ينه)ي))فاال)
 3(111 ( فاس سايس طريق ييم زيأ)

فاس يملغرب
)ي)بصفأه) يلساد يلعايش يملركني)
ب) (49 قم) (1 شقة) عن ينه)ي)) مسير 
عين) طريق  (1 يملديئن) زهرة  تجزية 

يلشقف)31111)فاس يملغرب
)ي)بصفأه) غازي) أشاد  يلساد 
يلهناء) شاأع  عن ينه)ي)) شريك 

بئرينزأين)34111)ميس أ يملغرب
يبسا�سي) يلنظام  مقأضاات 
ت زي ) ر  يالحأااطي  بأك ين  يملأعلقة 

يبأ3اح):
.STE IBN ASSABIL

يملنص ص) يلخاصة  يإلمأاازيت 
عليها لكل شخص):

.STE IBN ASSABIL
بقب  ) مأعلقة  مقأضاات 
تف يت) لهم  يملخ    يبشخاص 
يبسهم رتعاين جهاز يلشركة يملخ  )

له يلبث في طلبات يلقب  ):
. STE IBN ASSABIL

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) بفاس  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)35)4.
51(I

achaa lahcen

MAISON D›HOTE
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي)

)يبشخاص يملعن ي ن)
فسخ عقد تساير حر بصل تجاأي

MAISON D›HOTE
بمقأ�سى))يلجم  يلعام يالسأثنائي)

لشركة)REST AND DREAM))يلكائن)
مقرها يالجأماعي ب):)جماعة يل يدين)
،ديئرة يلب أ)،)دريأ ترالد ز3ير مريكش))-)
41111))مريكش))يملغرب يملؤأخ في)1) 

شتنبر)1)1))تقرأ مايلي:
فسخ عقد يلتساير يلحر لألصل) (
:)جماعة يل يدين) يلأجاأي يلكائن ب)
،)دريأ ترالد ز3ير مريكش) ،ديئرة يلب أ)
- 41111)مريكش يملغرب)،)يمل ق  من)
  REST AND DREAM طرف شركة)
ر) يلأجاأي  لألصل  مالكة  بصفتها  (:
شركة)C(L(B(société))بصفتها مسيرة)

حرة.
513I

MOORISH

MARWANIUM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاأع لال ياق ت يلطابق 5 شقة د 

، 1181)، يلديأ يلباضاء يملغرب
MARWANIUM شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زيرية 
شاأع عبد يمل من ر زنقة سماة، 
إقامة شهرزيد 3 يلطابق 4 يلرقم 

1) يلنخال - 1341) يلديأ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517(77

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MARWANIUM

تط ير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تكن ل جاا يملعل ماات.

زيرية) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

سماة،) زنقة  ر  يمل من  عبد  شاأع 

يلرقم) (4 يلطابق) (3 شهرزيد) إقامة 

يلديأ يلباضاء) ((1341 (- يلنخال) ((1

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد مررين بأك م):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي))) بأك م  مررين  يلساد 

لال فرنسا)59111))لال))فرنسا.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي))) بأك م  مررين  يلساد 

لال فرنسا)59111))لال))فرنسا

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794146.

514I

CECOGEL(/(SARL

L›ORIENT PRESTIGE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA(BLOC(C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

L›ORIENT PRESTIGE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي رجدة،87 

زنقة تحفير رجدة،87 زنقة تحفير 

61111 رجدة يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.36917
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بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
ك جي) كما   )ة)) يلساد) تف يت 
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511
511)حصة لفائدة))يلساد))ة))محمد)

بنعاني بأاأيخ)13)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)75)3.
515I

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl

CAP FONCIERE
إعالن مأعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE(AJBARI(sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

CAP FONCIERE »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: زنقة 

ضاية يلررمي، عماأة أقم 13، شقة 
9، تكدي  - 11191 يلر3اط يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.1(7787
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)13)غشت)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يملصادقة على تف يت يلساد عبدهللا)
يل طناة) للبطاقة  )يلحامل  لطفي)
جما ) ((C(68391 أقم) للأعريف 
يلحصص يملك نة لرتسما  يلشركة،)
تي ما مجم عه)111حصة يجأماعاة)
دأهم للحصة يل يحدة،) (111 بقامة)
لفائدة يلساد يلعماأي عبد يملحسن)
)يلحامل للبطاقة يل طناة للأعريف)

.(R141168(أقم
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
قب   يسأقالة يلساد عبدهللا لطفي)
)يلحامل للبطاقة يل طناة للأعريف)
أقم)C(68391))من يلتساير م  إبريء)

يلذمة.

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد يلعماأي عبد يملحسن)

)يلحامل للبطاقة يل طناة للأعريف)
رحاد) كمسير  ((R141168 أقم)

للشركة م  عدم تحديد يملدة.

قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

يعأماد يلأ قا  يملنفرد للمسير.

قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

من) محانة  نسخة  على  يملصادقة 

يلقان ن يبسا�سي للشركة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

(: يلشركة) إديأة  (- ( (11 ( أقم) بند 

يلذي ينص على مايلي:))يسير يلشركة)

شخص تر مجم عة من يبشخاص)

يلشركاء) بين  من  يملخأاأين  يلذيتاين 

تر خاأجهم بالقان ن يبسا�سي تر بقريأ)

عادي للشركاء.)رلقد تم تعاين يلساد)

يلحامل) يملحسن،) عبد  يلعماأي 

أقم) للأعريف  يل طناة  للبطاقة 

عدم) م   رحاد  كمسير  (،R141168

تحديد يملدة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

من يلسجل) (9184 تحت أقم) ((1(1

يلترتابي.

516I

ص لف فانانشاا  برر3لمز

REDA STOCK
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ص لف فانانشاا  برر3لمز

11 زنقة يلحرية يلطابق يلثالث ، 

1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

REDA STOCK شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي دكان أقم 

4 تجزئة يلأايسير يقامة يلفردرس - 

41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118813

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 REDA (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.STOCK

ر) با   (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ت زي  يمل يد يلغديئاة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)دكان أقم)

(- تجزئة يلأايسير يقامة يلفردرس) (4

41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يدم) محمد  يلدين  شرف  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (511 ( (:

للحصة.

 491 ( (: يلج يد) عبد  باأي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يدم) محمد  يلدين  شرف  يلساد 

يقامة) يلأيسير  تجزئة  عن ينه)ي))

مريكش) (41111  ( عماأة) يلفردرس 

يملغرب.

يلساد باأي عبد يلج يد عن ينه)ي))

دريأ لهدب)84111)طاطا يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يدم) محمد  يلدين  شرف  يلساد 

يقامة) يلأيسير  تجزئة  عن ينه)ي))

مريكش) (41111  ( عماأة) يلفردرس 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))1171.

517I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE GENERALE DE
’’CONSERVES ‘’SOGENCO

إعالن مأعدد يلقريأيت

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 15
 1er(étage(MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
 SOCIETE GENERALE DE

 ‘‘CONSERVES ‘’SOGENCO
»شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: طريق 
يلجرف يلا دي - - يسفي يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.((97
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)31)تكأ 3ر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تحمد) يلشركاء:يملرح م  ب فاة  يقريأ 
(- تديأت) يلزهرة  يملرح مة  لاا�سي-)
يملرح مة) (- يلاا�سي) عبد  يملرح م 
لحسن) -يملرح م  يلاا�سي) فاطمة 

يلااس
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

ت زي  يلحصص على يل أثة
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

يمل يفقة على تف يت يلحصص
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)

تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:6-7 أقم) بند 
عند) ثابًأا  يملا   أتس  يظل  مايلي:)
إلى) مقسًما  (، دأهم) (6.111.111.11
)مائة)) (111 بقامة) سهم  (61.111
بالكامل) مكأتب  (، منها) لكل  دأهم 
رمدف ع بالكامل رمخصص للشركاء)

بما يتناسب م  مساهمتهم.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7619)1.
518I
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LA VIE FISCALE

MOUST IMPORT EXPORT
إعالن مأعدد يلقريأيت

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 MOUST IMPORT EXPORT

»شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة 
ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: حي 
يلقدس زنقة غزة أقم 15 - 61111 

رجدة يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.19(11

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)11)ماي)119)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
حري�سي) مصطفى  يلساد  تف يت 
يلشركة) أيسما   من  حصة  ((111

للساد حمزة بنشع 
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
يسأقالة يلسادمصطفى حري�سي من)
رتنصيب) للشركة  كمسير  منصبه 
رحاد) مسير  بنشع   حمزة  يلساد 

للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

حصص يلشركة
على) ينص  يلذي  (:14 أقم) بند 

مايلي:)تساير يلشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تكأ 3ر) (11 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

119))تحت أقم)7)8).
519I

LA VIE FISCALE

صيدلية احياء الشرق
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC

صادلاة يحااء يلشرق شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يحااء يلشرق أقم 195 - 61111 

رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38151

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((9

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

صادلاة يحااء)يلشرق.

غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 61111  -  195 أقم) يلشرق  يحااء)

رجدة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: فدرى) تريبي  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) فدرى  تريبي  يلسادة 

تجزئة يحااء)يلشرق أقم)195 61111 

رجدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) فدرى  تريبي  يلسادة 

تجزئة يحااء)يلشرق أقم)195 61111 

رجدة يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)97)3.

511I

VERSIONCONSULTING

MJK FOODS SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقامة يإلحسان عماأة 3 شقة 4 

 RES AL IHSSANمبرركة مريكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MJK FOODS SARL AU شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
معطى هللا أقم 1988 يسكج أ 
مريكش - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
115965

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 MJK (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.FOODS SARL AU
غرض يلشركة بإيجاز):)يملأاجرة في)

يمل يد يلغديئاة
يلأجاأة.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يسكج أ) (1988 أقم) هللا  معطى 

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد جما  منص أي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد جما  منص أي عن ينه)ي))

حي يملسيرة أقم)81))رأزيزيت)41111 

رأزيزيت يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد جما  منص أي عن ينه)ي))

حي يملسيرة أقم)81))رأزيزيت)41111 

رأزيزيت يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي نا ) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)1)51)1.

511I

يئأماناة يل فاء

H K 2 S IMM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يئأماناة يل فاء

79 شاأع عال  يلفا�سي سطات ، 

6111)، سطات يملغرب

H(K 2 S(IMM شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ يرالد 

سعد سادي يلعايدي سطات - 

6111) سطات يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

6713

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((3

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
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عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 H K ( (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.S IMM
 1- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبشغا  يملخألفة للبناء
-))منعش عقاأي.

دريأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يرالد سعد سادي يلعايدي سطات)-)

6111))سطات يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلقرءين) حرش  غالب  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلقرءين) حرش  غالب  يلساد 
م الي) 93شاأع  يلرقم) عن ينه)ي))
برشاد) ((6111 برشاد) يسماعال 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلقرءين) حرش  غالب  يلساد 
م الي) 93شاأع  يلرقم) عن ينه)ي))
برشاد) ((6111 برشاد) يسماعال 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بسطات))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)1300/2021.
51(I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

AQUABO ENERGIX
إعالن مأعدد يلقريأيت

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN(SINA(IMMEUBLE(A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES(MAROC
AQUABO ENERGIX »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: مكأب 

أقم 8 يلطابق 3 يلعماأة أقم 63)3 
حي يملحمدي - 91111 يكادير يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(3487

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)3))تكأ 3ر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
 411 با ) (: يلحصص) تف يت  مايلي:)
بنمباأك) محمد  يلساد  من  حصة 
لصالح يلساد ررألي إأيك ررلتر)،)تي)
بسعر) دأهم  (41.111.11 مجم عه)

يل حدة)111)دأهم.)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
بنمباأق من) يلساد محمد  يسأقالة 
منصبه كمسير مشاأك رتعاين يلساد)
يل حاد) يملسير  (، ريلتر) إأيتش  رأ  

للشركة بأ قاعه)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
تك ن يلحصص على يلنح  يلأالي):)ما)
يصل إلى)611)حصة إلى يلساد محمد)
بن مباأك ر يصل إلى)1411)حصة إلى)

يلساد رأ  إأيتش ريلتر
على) ينص  يلذي  (:43 أقم) بند 
مايلي:)يسأقالة يلساد محمد بنمباأق)
رتعاين) مشاأك  كمسير  منصبه  من 
يملسير) (، ريلتر) إأيتش  رأ   يلساد 

يل حاد للشركة بأ قاعه)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)4)13.
513I

SOFIMEP

صوفيميب
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

SOFIMEP
fes ، 30000، fes(MAROC

ص فاماب شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
أياض يللام ن قطعة أقم 418 ب 

فاس - 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

63167

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

ص فاماب.

يسأيريد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتصدير جما  يمل يد ياللكتررناة.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

ب) (418 أقم) قطعة  يللام ن  أياض 

فاس)-)31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: فرزي ) عثمان  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) فرزي   عثمان  يلساد 

حي ريد فاس فاس) (61 أقم) ((6 زنقة)

31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) فرزي   عثمان  يلساد 

حي ريد فاس فاس) (61 أقم) ((6 زنقة)

31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي لا ز) (18 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)1591.

514I

IMPRESS CLOTHING SARL AU

IMPRESS CLOTHING
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

IMPRESS CLOTHING SARL AU

9) عمر يبن عاص أقم 6) يلطابق 3 

، 91111، طنجة يملغرب

IMPRESS CLOTHING  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي  شاأع عمر 

يبن عاص أقم6) يلطابق3  - 91111 

طنجة يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.117919

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تقرأ) ((1(1 غشت) (31 في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 

 IMPRESS يل حاد) يلشريك  ذيت 

أتسمالها) مبلغ  ( ( (CLOTHING

مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111

عاص) يبن  عمر  شاأع  ( يإلجأماعي)
طنجة) (91111  - يلطابق3   أقم6))

عدم يلقدأة علي) (: يملغرب نتاجة  )

يالسأمريأ في يلنشاط..

ر حدد مقر يلأصفاة ب)9))شاأع)

 -  3 يلطابق) يبن عاص أقم6)) عمر 

91111)طنجة يملغرب.)

ر عين:

ر) غربي  ( حسناء) يلساد)ة))

ياسين) يقامة  مسنانة  عن ينه)ي))
ب13)أقم)14  91111)طنجة يملغرب)

كمصفي))ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8366.

515I
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سل س ليسا ن

ميت سوليسيون

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

حل شركة

سل س ليسا ن

تجزئة يلبساتين شاأع يلبلح أقم 189 

، 91111، طنجة يملغرب

مات س ليسا ن شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلبرينص 

1زنقة 51 أقم 31 - 91111 طنجة 

يملغرب.

حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.117745

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 13)شتنبر) يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

س ليسا ن)) مات  يل حاد  يلشريك 

مبلغ أتسمالها)51.111)دأهم رعن ين)

1زنقة) يلبرينص) يإلجأماعي  مقرها 

طنجة يملغرب) (91111  -  31 أقم) (51

نتاجة  ):)مخلفات ك فاد)19.

ر حدد مقر يلأصفاة ب يلبرينص)

طنجة) (91111  -  31 أقم) (51 1زنقة)

يملغرب.)

ر عين:

ر) يلزكاف  ( كريم) يلساد)ة))

عن ينه)ي))يلبرينص)1زنقة)51)أقم)31 

)ة)) يملغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))4638).

516I

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC
)EX NOVARCHIVES( 

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

أف  أتسما  يلشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 RIM(MAROC (EX

NOVARCHIVES) شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 
 ENTRPOT(N 40 PARC

  INDUSTRIEL DE NOUCEUR
20000 - يلديأ يلباضاء يململكة 

يملغر3اة.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (18 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) (5.477.111«
 5.577.111« إلى) دأهم«) (111.111«
مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)
م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ ( يلباضاء) بالديأ   يلأجاأية 
 )))شتنبر)1)1))تحت أقم)1)7935.
517I

MOHAMED SAFRIOUI

RIM MAROC 
)EX NOVARCHIVES( 

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

خفض أتسما  يلشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
 RIM(MAROC (EX
 (NOVARCHIVES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 
 ENTREPOT(N 40 PARC

 INDUSTRIEL DE NOUACEUR
 PRONVINCE DE NOUACEUR
20000 - يلديأ يلباضاء يململكة 

يملغر3اة.
خفض أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (18 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   خفض 
من) تي  دأهم«) (5.477.111« قدأه)
 111.111« إلى) دأهم«) (5.577.111«
عدد)) تخفاض  (: طريق) عن  دأهم«)

يبسهم.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1)7935.

518I

LA VIE FISCALE

N.K.F.I TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
N.K.F.I TRAVAUX شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي )1 أ ي 47 
تجزئة لعلج يلحي يلحسني - 61111 

رجدة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38175
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 N.K.F.I(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.TRAVAUX
مقارلة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)ر يالشغا  يملخألفة
با  تجهيزيت يملكاتب.

عن ين يملقر يالجأماعي):))1)أ ي)47 
 61111 (- تجزئة لعلج يلحي يلحسني)

رجدة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 41.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يلخأير ج ي ):))1)3)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد محمد يلحباأي):))81)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي))) ج ي   يلخأير  يلساد 
تجزئة لعلج يلحي يلحسني زنقة يلعنبر)

أقم)1 61111)رجدة يملغرب.
يلساد محمد يلحباأي عن ينه)ي))
أقم) يلطلحاري  تجزئة  مغناة  طريق 

)6 61111)رجدة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي))) ج ي   يلخأير  يلساد 
تجزئة لعلج يلحي يلحسني زنقة يلعنبر)

أقم)1 61111)رجدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3366.
519I

LA VIE FISCALE

GHOLAM ARABI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
 GHOLAM ARABI TRAVAUX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

)في ط أ يلأصفاة)
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رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 
يالندلس زنقة يلسخاء 4 أقم 5 - 

61111 رجدة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.3(897

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 ي نا ) (11 يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
GHOLAM ARABI TRAVAUX))مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي حي يالندلس زنقة)
رجدة) (61111  -  5 أقم) (4 يلسخاء)
تحقاق) عدم  (: نتاجة  ) يملغرب 

يهديف يلشركة.
حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 -  5 أقم) (4 يلسخاء) زنقة  يالندلس 

61111)رجدة يملغرب.)
ر عين:

ر) يلعريبي  ( ( يحمد) يلساد)ة))
عن ينه)ي))حي يالندلس زنقة يلسخاء)
يملغرب) رجدة  (61111  5 أقم) (4

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)91)3.
5(1I

LA VIE FISCALE

ZACH AGRI
شركة يملحاصة

حل شركة

LA VIE FISCALE
 RUE LAKHDAR GHILANE IMM
 MEHDAOUI 2EME(ETAGE(N°05

، 60000، OUJDA(MAROC
ZACH AGRI شركة يملحاصة)في 

ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يلحكمة زنقة يلكما  أقم 4 - 61111 
رجدة يملغرب.

حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(8513

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)11)ي لا ز)1)1))تقرأ حل)
مبلغ) ( (ZACH AGRI شركة يملحاصة)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
زنقة) يلحكمة  حي  يإلجأماعي  مقرها 
يلكما  أقم)4 - 61111)رجدة يملغرب)
يهديف) تحقاق  عدم  (: نتاجة  )

يلشركة.
حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلحكمة زنقة يلكما  أقم)4 - 61111 

رجدة يملغرب.)
ر عين:

ر) يلشلي  ( يدأيس) يلساد)ة))
يلكما ) زنقة  يلحكمة  حي  عن ينه)ي))
أقم)4 61111)رجدة يملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)91)3.
5(1I

ABA GESTION SARLAU

CHIHAB IMMOBILIER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU
 AV(MED(V 3EME(ETG 38
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
CHIHAB IMMOBILIER شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي )33،شاأع 
إبريهام يلررديني ،إقامة يلريحان 

،يلطابق5 أقم 1) حي معاأيف يلديأ 
يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517(61

 (8 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CHIHAB IMMOBILIER

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

 ACTIVITES DES MARCHANDS

.DE BIEN IMMOBILIERS

(: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

،إقامة) )33،شاأع إبريهام يلررديني)
حي) ((1 أقم) ،يلطابق5) يلريحان)

معاأيف يلديأ يلباضاء)-)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

1.111)حصة) ( (: يلساد صالح برة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد صالح برة عن ينه)ي))تجزئة)
))ـ4)  أقم) (6 زنقة) يلنخلة  يأض 

يلديأ) ((1111 يلباضاء) كالاف أناا 

يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد صالح برة عن ينه)ي))تجزئة)
))ـ4)  أقم) (6 زنقة) يلنخلة  يأض 

يلديأ) ((1111 يلباضاء) كالاف أناا 

يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)))7941.

5((I

alexi

SPEDOR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

alexi

 immeuble 85 rue(idriss(lahraizi

 4 éme(étage(n 19 ، 20300،

casablanca(maroc

SPEDOR شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 شقة 

شاأع يحمد يملجاتي - طابق 1 - أقم 

8 معاأيف - 1311) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517161

 (1 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SPEDOR

مسأ أد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

بالجملة.

13)شقة) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
أقم) (- (1 طابق) (- شاأع يحمد يملجاتي)

يلباضاء) يلديأ  ((1311 (- معاأيف) (8

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد مهدي يلجبا�سي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 1111 (: يلجبا�سي) مهدي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مهدي يلجبا�سي عن ينه)ي))
تزنيت) (1 يلحسن) مستشفى  (5 أقم)

1311))تزنيت يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد مهدي يلجبا�سي عن ينه)ي))
تزنيت) (1 يلحسن) مستشفى  (5 أقم)

1311))تزنيت يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.

5(3I

ACCOUN-TAX SERVICES

GLUTECT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ACCOUN-TAX SERVICES

 RUE IBN TOUMERT IMM

 BELKZIZ(N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH(MAROC

GLUTECT  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تاأكة 

 gh1( عملاة زه أ تاأكة عماأة

يلطابق يلسفلي يلشقة أقم 1  - 

1)411 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118877

 13 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 غشت)

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. GLUTECT

صناعة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنأجات يلكاماائاة.

تاأكة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 gh1( عماأة) تاأكة  زه أ  عملاة 
 -   1 أقم) يلشقة  يلسفلي  يلطابق 

1)411)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد تحمد زحالن):))861)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
حصة) (81 ( (: شبلي) أيم  يلسادة 

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة يسرى عسلي):))61)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) زحالن  تحمد  يلساد 
  511 عماأة) (( أقم) (3 يملناأ) يلشرف 

41111)مريكش يملغرب.
 (1 أيم شبلي عن ينه)ي)) يلسادة 
ط نط نفال)) (1 ط) تندأرماد  ممر 

1361))يلديأيلباضاء)يملغرب.
عن ينه)ي)) عسلي  يسرى  يلسادة 
 91111   51 أقم) (1 حي بالير يلزنقة)

طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) زحالن  تحمد  يلساد 
  511 عماأة) (( أقم) (3 يملناأ) يلشرف 

41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))794)1.
5(4I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 STE JAWHARA FOUR SARL
AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
أقم 1) شاأع يالمير م الي عبد هللا ، 

71111، يلعا ن يملغرب
 STE JAWHARA FOUR SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

مدينة يل حدة بل ك B يلرقم 751 

يلعا ن - 71111 يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

35719

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.JAWHARA FOUR SARL AU

تشياد) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملناز ) -بناء) يلبناء) يشغا   ( يملباني-)

-يلنقل لفائدة يلغير-)يلأجاأة يلعامة-

قط ) يلأصدير-با   ر  يالسأيريد 

يجزيء) -با  ر شريء) للسااأيت) يلغااأ 

يلسااأيت).

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 751 يلرقم) (B بل ك) يل حدة  مدينة 

يلعا ن)-)71111)يلعا ن يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

: يسكاحال) مصطفى   يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).

(: يسكاحال) مصطفى  يلساد 

1111)بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يسكاحال) مصطفى  يلساد 

 (6 حي يملطاأ بل ك د أقم) عن ينه)ي))

يلعا ن)71111)يلعا ن))يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يسكاحال) مصطفى  يلساد 
 (6 حي يملطاأ بل ك د أقم) عن ينه)ي))

يلعا ن)71111)يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
18)ماأس) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالعا ن)

1)1))تحت أقم)831.
5(5I

مكأب يلجرردي

SOYOMOKA 2
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

إنشاء)فرع تاب  للشركة

مكأب يلجرردي
شاأع 18 ن نبر أقم 4) يلناض أ ، 

111)6، يلناض أ يملغرب
SOYOMOKA 2 شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يرندي ييل  46 بقعة 5 حي يملطاأ 

111)6 يلناض أ يملغرب.
إنشاء فرع تاب  للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.9135

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 شتنبر) ((1 في) يملؤأخ 
تحت) ( للشركة) تاب   ( فرع) إنشاء)
ر يلكائن) (SOYOMOKA ( يلتسماة)
مال ) بني  يملضهر  بادية  بالعن ين 
3111))بني مال  يملغرب ر يملسير من)

طرف يلساد)ة))يزحاف عمر.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)4115.
5(6I

ECOGEF

SAFAAA EL HADDAWI
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ECOGEF
 ROUTE SIDI BOUZID NAJMAT
 AL(JANOB(I(BLOC(D(APPT 15

 ELJADIDA ROUTE SIDI BOUZID
 NAJMAT AL JANOB I BLOC D
 APPT 15 ELJADIDA، 24000،

ELJADIDA MAROC
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SAFAAA EL HADDAWI شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 زنقة 
يحمد يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق 
1 أقم 8 يملعاأيف يلديأ يلباضاء - 

1331) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516669
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SAFAAA EL HADDAWI
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عقاأي)/)يشغا  عامة))/)يالسأيريد ر)

يلأصدير.
زنقة) (13 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يحمد يملجاطي يقامة لزيلب يلطابق)
(- يلباضاء) يلديأ  يملعاأيف  (8 أقم) (1

1331))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 334 ( (: ( يلساد محم د يلقاسط)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد سعد زهير يلقاسط)):))333 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 333 ( (: ( يلقاسط) يلساد محمد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد محم د يلقاسط))عن ينه)ي))
يكادير) يملحمدي  يلحي  ((415 أقم)

81111)يكادير يملغرب.
يلقاسط)) زهير  سعد  يلساد 
يالطلس) تجزئة  (11 يلرقم) عن ينه)ي))
يلجديدة) ب زيد  سادي  ((1 أقم)

4111))يلجديدة يملغرب.
يلساد محمد يلقاسط))عن ينه)ي))

أقم)645)شاأع عبد يلرحمان يلدكالي)

يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد محم د يلقاسط))عن ينه)ي))

يكادير) يملحمدي  يلحي  ((415 أقم)

81111)يكادير يملغرب

يلقاسط)) زهير  سعد  يلساد 

يالطلس) تجزئة  (11 يلرقم) عن ينه)ي))

يلجديدة) ب زيد  سادي  ((1 أقم)

4111))يلجديدة يملغرب

يلساد محمد يلقاسط))عن ينه)ي))

أقم)645)شاأع عبد يلرحمان يلدكالي)

يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)636)3.

5(7I

مكأب يلجرردي

ADISSA DISTRIBUTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

مكأب يلجرردي

شاأع 18 ن نبر أقم 4) يلناض أ ، 

111)6، يلناض أ يملغرب

ADISSA DISTRIBUTION شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي غرفة 

يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات  يلحي 

يالديأي  زنقة يلقايد يحمد يلريفي 

ص ب 37 111)6 يلناض أ يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : في 

ط أ يالنجاز

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((8

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ADISSA DISTRIBUTION

غرض يلشركة بإيجاز):)يسأيريد ر)

ت زي  يمل يد يلغديئاة م يد يلأنظاف)

ر م يد يلبالستاك.

غرفة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلأجاأة ر يلصناعة ر يلخدمات))يلحي)

يالديأي))زنقة يلقايد يحمد يلريفي ص)

ب)37 111)6)يلناض أ يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ماأتينيز) ف يرتس  يلساد 

فرينسيسك ):))511)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة).

يلسادة سهام تايب):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ماأتينيز) ف يرتس  يلساد 

بقامة) 51.111دأهم  (: فرينسيسك )

111)دأهم.

يلسادة سهام تايب):)51.111دأهم)

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

ماأتينيز) ف يرتس  يلساد 

ينصاأ) بني  عن ينه)ي)) فرينسيسك  

يملركز)111)6)يلناض أ يملغرب.

عن ينه)ي)) تايب  سهام  يلسادة 

يزغنغان) يملنص أ  يعق ب  شاأع 

111)6)يلناض أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) تايب  سهام  يلسادة 

يزغنغان) يملنص أ  يعق ب  شاأع 

111)6)يلناض أ يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)4115.

5(8I

EURO ACCOUNTING HOUSE

BALAUT COMPANY
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA

MAROC

BALAUT COMPANY شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6). شاأع 

مرس يلسلطان يلطابق يبر  يلشقة 

3  - 1111) يلديأ يلباضاء يململكة 

يملغر3اة

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515949

 16 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BALAUT COMPANY
يلحل  ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلصناعاة)-)يلتشغال يآللي)-)يلكهر3اء.

عن ين يملقر يالجأماعي):)6).)شاأع)

مرس يلسلطان يلطابق يبر  يلشقة)

يململكة) يلباضاء) يلديأ  ((1111  -   3

يملغر3اة.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد تي ب بالطي):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد تي ب بالطي عن ينه)ي))أقم)

37.)بل ك كي تجزئة يلنجد)) 4111) 

يلجديدة يململكة يملغر3اة.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد تي ب بالطي عن ينه)ي))أقم)

37.)بل ك كي تجزئة يلنجد)) 4111) 

يلجديدة يململكة يملغر3اة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)31864.

5(9I

SAMIR FIDUCIAIRE

SLI MED
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تغاير نشاط يلشركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE(GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME(ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

SLI MED  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يالجأماعي 197 س، 

يلطابق يالر  ، يلشقة )، تجزئة 

يل فاء 1/)، - 51151 مكناس 

يملغرب.

تغاير نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.46955

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم تغاير) ((1(1 تبريل) ((1 يملؤأخ في)

»يالشغا ) من) يلشركة  نشاط 

يملخألفة ر يلبناء،)يشغا  يلأنظاف،)

ر) يملخألفة  »يالشغا   إلى) يملأاجرة«)

يلبناء،)نقل يلبضائ  لحساب يلغير«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))414.

531I

MARRAKECH INVEST ET BUSINESS

ARTIPEUR
عقد تساير حر بصل تجاأي))يبشخاص)

يملعن ي ن)

عقد تساير حر بصل تجاأي
 ARTIPEUR

 14 عقد حر مؤأخ قي) ( بمقأ�سى)
 ARTIPEUR تعطى) ((1(1 ي نا )
يملسجل بالسجل يلأجاأي) (SARLAU
باملحكمة يلأجاأية بمريكش) (98813
يلأجاأي) لألصل  يلحر  يلتساير  حق 
يلكائن ب طريق يرأيكة)8.5)كم كريج)
تسلطانت) م �سى  سادي  (779 أقم)
يملغرب) مريكش  (41165 (- مريكش)
 FLOWER COUTURE SARL(لفائدة
ي لا ز) (11 من) تبأدئ  سنة  (3 ملدة)
 (1(3 ي نا ) (31 في) تنأهي  ر  ((1(1
 4.111 قامأه) شهري  مبلغ  مقابل 

دأهم.

531I

FIDUCIAIRE(FIDBOSS(Comptable(Agréé

ONYS INVEST
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable(Agréé

 appt 4 Lot(RIZANA ;
 RESIDENCE(LAHRECH(N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
ONYS INVEST  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 159 
شطر سين أياض يالسماعالاة ييت 

رال  مكناس  - 6)511 مكناس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54347

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 ONYS(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. INVEST
-يلأغذية) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلعامة)
-يالسأيريد ريلأصدير).

أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شطر سين أياض يالسماعالاة) (159
6)511)مكناس) (- ( ييت رال  مكناس)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد ي سف ير�سي)):))1)5)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة ن أة ير�سي)):))1)1)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة ساأة ير�سي)):))1)1)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 1(1 ( (: ( ير�سي) ياسمين  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
1)1)حصة) ( (: ( يلساد عمر ير�سي)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( ير�سي) ي سف  يلساد 
يالر ) يلطابق  يالسماعالاة  أياض 
6)511)مكناس)) ( 159)ييت رال ) أقم)

يملغرب).
يلسادة ن أة ير�سي))عن ينه)ي)))3 
 51111 ( تجزئة فاأس سادي سعاد)

مكناس))يملغرب.
عن ينه)ي)) ( ير�سي) ساأة  يلسادة 
يالر ) يلطابق  يالسماعالاة  أياض 
6)511)مكناس)) ( 159)ييت رال ) أقم)

يملغرب).
يلساد عمر ير�سي))عن ينه)ي))أياض)
 159 يالسماعالاة يلطابق يالر  أقم)

ييت رال ))6)511)مكناس))يملغرب).
)عن ينه)ي)) يلسادة ياسمين ير�سي)
يالر ) يلطابق  يالسماعالاة  أياض 
6)511)مكناس)) ( 159)ييت رال ) أقم)

يملغرب).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( ير�سي) ( يلساد ي سف)
يالر ) يلطابق  يالسماعالاة  أياض 
6)511)مكناس)) ( 159)ييت رال ) أقم)

يملغرب)

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)99)4.

53(I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES MEDICALES -

TARGA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شاأع م أيأاناا صندرق يلبريد 

619) ، 41111، مريكش يملغرب

 LABORATOIRE D›ANALYSES

MEDICALES - TARGA شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 15) أقم 

3 تجزئة اللة حاة طريق تاأكة - 

41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118941

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 LABORATOIRE D’ANALYSES

.MEDICALES - TARGA
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مخأبر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلأحلاالت يلطباة.

 (15 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)3)تجزئة اللة حاة طريق تاأكة)-)

41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

5.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:
((: ( يملسع دي) دلالة  يلسادة 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (51.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يملسع دي) دلالة  يلسادة 
فاال يملسع دي قبالة ديأ) عن ينه)ي))
 41111 ( إبريهام) ريحة سادي  ملااء)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملسع دي) دلالة  يلسادة 
فاال يملسع دي قبالة ديأ) عن ينه)ي))
 41111 ( إبريهام) ريحة سادي  ملااء)

مريكش مريكش
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)8111)1.
533I

ACHORA CONSULTING

SELFAT INGENIERIE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ACHORA CONSULTING
 DB(MARRAKECH(BC 18 N° 30

 DB(MARRAKECH(BC 18 N°
 30، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
SELFAT INGENIERIE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يملسيرة 11 أقم 7 يلطابق 3 شاأغ 
أياض - 1811) يملحمدية يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(88(3
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SELFAT INGENIERIE
مكأب) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلدأيسات.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأغ) (3 يلطابق) (7 أقم) (11 يملسيرة)

أياض)-)1811))يملحمدية يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 5.111 ( (: يلساد خي عبد يلرحام)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد خي عبد يلرحام عن ينه)ي))
حسناة)))بل ك ب أقم)189 1811) 

يملحمدية يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد خي عبد يلرحام عن ينه)ي))
حسناة)))بل ك ب أقم)189 1811) 

يملحمدية يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1916.
534I

PLAYA AZUL

DRIOUECH LOCATION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

PLAYA AZUL

 Rue 11 Janvier(Rue 11 Janvier،

70002، LAAYOUNE(MAROC

DRIOUECH LOCATION شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 11 

يناير يملر�سى - )7111 يملر�سى يلعا ن 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38137

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DRIOUECH LOCATION

كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.

 11 عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع)

يناير يملر�سى)-))7111)يملر�سى يلعا ن)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد يدأي ش محمد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يدأي ش محمد عن ينه)ي))

يلز3ير) زنقة  يلخضريء) يملسيرة  حي 

يملر�سى) (7111(  (9 أقم) يلع يم  بن 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يدأي ش محمد عن ينه)ي))
زنقة يلز3ير بن) حي يملسيرة يلخضريء)
يلع يم أقم)9) )7111)يملر�سى يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)984).
535I

DICKSSON(BUSINESS(&(LAW(FIRM

SOMMELIER DU CIL
إعالن مأعدد يلقريأيت

 DICKSSON(BUSINESS & LAW
FIRM

 RUE(JEAN(JAURES 23 (3
 RUE(JEAN(JAURES، 20060،

Casablanca(Maroc
SOMMELIER DU CIL »شركة  

يملساهمة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: 31)، 

شاأع يبن سينا، حي هنا، حي حسني - 
1111) يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.491531
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)19)شتنبر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
إقريأ بأح يل يبسهم.

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
مدة صالحاة مأصرف للساد) ينتهاء)

سباغ فاكأ أ.
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد يلفا�سي دين ديفاد) (.3

مأصرفا جديدي للشركة.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:))
تحديث يلنظام يبسا�سي

بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
يلصالحاات

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794337.
536I
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zagora(consulting(sarl

TREKADOSSA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
أقم119  شاأع محمد 

يلخامس ، 47911، زيك أة 
يملغرب--------------------

TREKADOSSA شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يسرير 
يملشان - 47911 زيك أة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3641
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TREKADOSSA
تشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء.
عن ين يملقر يالجأماعي):)حي يسرير)

يملشان)-)47911)زيك أة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد حس  مباأك):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: ب أكعة) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد حس  مباأك عن ينه)ي))حي)
يسرير يملشان)47911)زيك أة يملغرب.
عن ينه)ي)) ب أكعة  محمد  يلساد 
زيك أة) (47911 دريأ تفرسكت كأارة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد حس  مباأك عن ينه)ي))حي)
يسرير يملشان)47911)زيك أة يملغرب

عن ينه)ي)) ب أكعة  محمد  يلساد 
زيك أة) (47911 دريأ تفرسكت كأارة)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

)))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بزيك أة)

1)1))تحت أقم)-.

537I

إئأماناة يل يحة

BTP MRANI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

إئأماناة يل يحة

) زنقة يلحرية ، 111)5، يلرشادية 

يملغرب

BTP MRANI   شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي مرآب  

منز  أقم 413 تجزئة ب تالمين - 

111)5 يلرشادية يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.13993

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 1))شتنبر) يملؤأخ في)

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

يلشريك يل حاد)BTP MRANI))))مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)

أقم) منز   ( مرآب) يإلجأماعي  مقرها 

 5(111 (- ب تالمين) تجزئة  (413

ينعديم) (: يلرشادية يملغرب نتاجة  )

يلأم يل.

مرآب)) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 

(- ( ب تالمين) تجزئة  (413 أقم) منز  

111)5)يلرشادية يملغرب.)

ر عين:

)يمريني عل ي ر) يلساد)ة))يدأيس)
تجزئة ب تالملين)) (413 أقم) عن ينه)ي))

كمصفي) يملغرب  يلرشادية  (5(111

)ة))للشركة.

رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)

محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)417.

538I

zeya

ste audoune
عقد تساير حر بصل تجاأي))يبشخاص)

يملعن ي ن)

عقد تساير حر بصل تجاأي

ste(audoune

 15 عقد حر مؤأخ قي) ( بمقأ�سى)

 ste( audoune تعطى) ((1(1 ي لا ز)

 41873 يلأجاأي) بالسجل  يملسجل 

حق) بمكناس  يلأجاأية  باملحكمة 
يلأجاأي) لألصل  يلحر  يلتساير 

 AV ABOU HASSAN EL يلكائن ب)

 MARINI( RCE( AMIRA( 2( 5eme

 etg(bureau(15( -( 50000(meknes

 ste( audition( tech لفائدة) (maroc

غشت) (11 من) تبأدئ  سنة  (( ملدة)

 (1(3 ي لا ز) (31 في) تنأهي  ر  ((1(1

مقابل مبلغ شهري قامأه)511.111.) 

دأهم.

539I

إئأماناة يل يحة

مؤسسة اقرأ
إعالن مأعدد يلقريأيت

إئأماناة يل يحة

) زنقة يلحرية ، 111)5، يلرشادية 

يملغرب

مؤسسة يقرت »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: أقم 85 

مكرأ زنقة سال - 111)5 يلرشادية 

يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.(359

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

1)1))تم يتخاذ) 11)ي لا ز) يملؤأخ في)

يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد م الي سعاد يالدأي�سي)

نائبا للمسير ر تعطات له صالحاات)

ت قا  يل ثائق يلبنكاة م  يملسير

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)9:)يلذي ينص على مايلي:)

تعاين يلساد م الي سعاد يالدأي�سي)

نائبا للمسير ر تعطات له صالحاات)

ت قا  يل ثائق يلبنكاة م  يملسير

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 1( بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)341.

541I

Khidmat(Attajir

حمود أكريكول
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Khidmat(Attajir

 BIS(RUE(EL(MOUAHIDINE ، 15

52000، ERRACHIDIA(MAROC

حم د تكريك   شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر 

سادي تب  عبد هللا جماعة مدغرة  - 

111)5 يلرشادية يلرشادية

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

15(39

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.



20241 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
حم د) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

تكريك  .
مقارلة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبشغا  يملخألفة
يملااه) خط ط  إنشاء) مقار  
يلري) مااه  تنابيب  خط  ب يسطة 

يلزأيعي
ر) يلرياح  طاقة  تركاب  مقار  

يلطاقة يلشمساة.
قصر) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
سادي تب  عبد هللا جماعة مدغرة))-)

111)5)يلرشادية يلرشادية.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلحم د) ياسر  ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلحم د  ياسر  ( يلساد)
يش4  مجم عة  يلساحل  ج هرة 
عماأة)4)شقة))))حد س يلم))641) 

حد س يلم حد س يلم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلحم د  ياسر  ( يلساد)
يش4  مجم عة  يلساحل  ج هرة 
عماأة)4)شقة))))حد س يلم))641) 

حد س يلم حد س يلم
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 11 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)171).

541I

FLASH ECONOMIE

ENCEFIT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

ENCEFIT
 شركة ذيت مسؤرلاة محدردة

 مقرها يإلجأماعي: 59 زنقة م الي 
مصطفى  تزأر 

أتسمالها:111111 دأهم

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

(1115

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ بأاأيخ)18)ي نا ))1)1))))قرأ

-حل يلشركة)
يلعمريري) يحمد  يلساد  -تعاين 
زنقة م الي مصطفى) (81 يلقاطن في)

تزأر كمصفي للشركة)
زنقة) (81 ( -حدد مقر يلأصفاة في)

م الي مصطفى آزأر

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (11 يلأجاأية بمكناس بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)19).

54(I

FIDUNOUR SARL 

SAFSAFI AGRICOLE SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUNOUR SARL

 LES(BELLES(RESI(IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000

بنسلامان يملغرب

SAFSAFI AGRICOLE SARL شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب 

ب يقامة 5 تجزئة أقم 1 حي عثمان 

ب زناقة - 13111 ب زناقة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

7119

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SAFSAFI AGRICOLE SARL

جما ) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحا ينات) تر3اة  يلثقافة:) تشكا  

يلصحريرية)؛

-)تر3اة تقلادية)؛.
مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
حي عثمان) (1 تجزئة أقم) (5 ب يقامة)

ب زناقة)-)13111)ب زناقة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 341 (: عمر) يلصفصافي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
 331 (: يلساد يلصفصافي محمد)

بقامة)111)دأهم.
 331 (: حاتم) يلصفصافي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد))))))))))))))))))))))))))))))))))))يلصفصافي)
 ( يلريض) دأب  ((58 عمر عن ينه)ي))
يملحمدية)8811))بنسلامان يملغرب.

محمد) يلصفصافي  يلساد 
عن ينه)ي))دريأ يرالد ب جمعة فضالت)
بنسلامان)13111)يملحمدية يملغرب.

يلساد يلصفصافي حاتم عن ينه)ي))
دريأ يرالد ب جمعة فضالت بنسلامان)

13111)بنسلامان يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلصفصافي عمر عن ينه)ي))
58))دأب يلريض)))يملحمدية)1651) 

يملحمدية يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( سلامان) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)516.
543I

FLASH ECONOMIE

TRANSTURIA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

TRANSTURIA
شركة محدردة يملسؤرلاة ذيت 

يلشريك يل حاد
أيس يملا  411111 دأهم

يملقر يلرئي�سي55  شاأع يلزأقط ني 
يلطابق يالر  يلشقة أقم 3 

يلديأيلباضاء.
RC:516039

 61 بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
1)1)تم تأسيس شركة ذيت) ( غشت)

يلخصائص يلأالاة:
TRANSTURIA:(يسم يلشركة

محدردة) يلقان ني:شركة  يلشكل 
يملسؤرلاة ذيت شريك رحاد

شاأع) ( يلرئي�سي:55) يملقر 
يلزأقط ني يلطابق يالر  يلشقة أقم)

3)يلديأيلباضاء.
يلبضائ . يلهدفاالسا�سي:-نقل 

يلأصدير ريالسأيريد
يملــــــدة):)99)سنة.

دأهم) (411111 يملــــا :) أيس 
 111 ( مقسمة يلى يلف سهم بقامة)

دأهم مدف عة بالكامل من نصيب:
 4111 -يلساد عبديلرزيق يكفتها)

سهم.
سيأ لى تساير يلشركة) يلتسياـــــر:)
يلساد عبديلرزيق ملدة غير محدردة.

باملحكمة) يلقان ني  ياليديع  تم 
بأاأيخ) بالديأيلباضاء) يلأجاأية 
16شتنبر)1)1))تحت عدد)833)79.

544I

ETS VERIF CABINET COMPTABLE

Ste Extrac.Mine Elomar
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 ETS VERIF CABINET
COMPTABLE

 AV(DES(FAR(ES-SEMARA ،
72000، ES-SEMARA(MAROC
Ste(Extrac.Mine(Elomar شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 
حم رلد تمباأك أقم 16 يلسماأة - 

111)7 يلسماأة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(397
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 Ste (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.Extrac.Mine(Elomar
تشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مخألفة ر يسأخريج يملعادن...
:)زنقة حم) عن ين يملقر يالجأماعي)
رلد تمباأك أقم)16)يلسماأة)-)111)7 

يلسماأة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلعمري) تحمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلعمري  تحمد  يلساد 
زنقة حم رلد تمباأك أقم)18يلسماأة)

111)7)يلسماأة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلعمري  تحمد  يلساد 
زنقة حم رلد تمباأك أقم)18يلسماأة)

111)7)يلسماأة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالسماأة))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)177/2021.
545I

AM CONSULTING

 HJ CONSTRUCTION
.S.A.R.L

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

 .HJ CONSTRUCTION S.A.R.L
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6)، زنقة 
مرس يلسلطان، يلشقة 3،يلطابق 

يبر ، - 1491) يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.497745
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
ب شعاب) )ة)) يلساد) تف يت 
5.111)حصة يجأماعاة من) يملأ كل)
يلساد) ( 11.111)حصة لفائدة) تصل)
 16 بأاأيخ) بالعقدة  مصطفى  )ة))

شتنبر)1)1).
ب شعاب) )ة)) يلساد) تف يت 
5.111)حصة يجأماعاة من) يملأ كل)
يلساد) ( 11.111)حصة لفائدة) تصل)
شتنبر) (16 بأاأيخ) تزيد  محمد  )ة))

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794111.
546I

FINANCE HOUSE

EXPERTS BATI-SOLITIONS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue(Ahmed(El(Majjati(Res. 13

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
 EXPERTS BATI-SOLITIONS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلديأ 

يلباضاء - 77 شاأع محمد سماحة ، 
يلطابق 11 ، شقة أقم 57 - 1111) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516873

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.EXPERTS BATI-SOLITIONS

يلبناء،) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعامة) يملباني  جما   رتنفاذ  إعديد 

تريلخاصة تر تشغا  يلهندسة

يملدناة.

يلديأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يلباضاء)-)77)شاأع محمد سماحة)،)

يلطابق)11)،)شقة أقم)57 - 1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

حصة) (51 ( (: يلساد يلعربي منير)

بقامة)111)دأهم للحصة).

51)حصة) ( (: يلساد يلقبلي محمد)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) منير  يلعربي  يلساد 

دريأ يلش يرف ديئرة يلح زية يقلام)

يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب.

عن ينه)ي)) محمد  يلقبلي  يلساد 

يلسالم) عبد  بن  محمد  يرالد  دريأ 

سادي) ((4351 يلغر3اة سادي بن أ)

بن أ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) منير  يلعربي  يلساد 

دريأ يلش يرف ديئرة يلح زية يقلام)

يلجديدة)4111))يلجديدة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793737.

547I

Mouttaki&Partners

DIKA MOROCCO AFRICA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

Mouttaki&Partners

 bd(d›anfa 6ème(étage ،, 131

20060، Casablanca(Maroc

 DIKA MOROCCO AFRICA

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي عامر 

سفلاة ، يملنطقة يلحرة يبطلساة 

، يلطريق يل طناة 4  - 6)141 

يلقناطرة يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.511(7

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تم) ((1(1 ي لا ز) (18 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

تي) دأهم«) (515.087.528,07«

إلى) دأهم«) (300.000,00« من)

عن) دأهم«) (515.387.528,07«
دي ن) م   مقاصة  إجريء) ( (: طريق)

يلشركة يملحددة يملقديأ ر يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88418.

548I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ATELIER  N2A SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue(beethoven, immeuble

 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC

ATELIER  N2A(SARL(AU  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي ))1, شاأع 
سادي محمد بن عبد هللا  يلطابق 

يالأ�سي  شقة أقم 3  - 91111 
طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
119919

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. ATELIER  N(A SARL AU
يلغرض) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مهنة) مماأسة  ه   للشركة  يل حاد 
يلهندسة يملعماأية على يلنح  يملحدد)
 16-89 من يلقان ن أقم) (1 في يملادة)
يلهندسة) مهنة  بمماأسة  يملأعلق 

يملعماأية.
يلأصمام يلفني للمباني ريبقسام)

يلفرعاة
يلعملاات) جما   عامة  بصفة 
ر) ( يلصناعاة) يملالاة,) يلأجاأية,)
مباشرة) بصفة  تأعلق  يلتي  يلعقاأية 
تي) تر  تعاله  إليها  يملشاأ  بامل يضا  
م ض ع مشابه له تر يمكنه يملساهمة)
في يلنم  تحت تي ن ع لحساب يلشركة)
يلخاصة.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))).
(,1(( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
هللا)) عبد  بن  محمد  سادي  شاأع 
يلطابق يالأ�سي))شقة أقم)3  - 91111 

طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 111 ( (: يعقاق) نرجس  يلسادة 

حصة بقامة)1.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة نرجس يعقاق))عن ينه)ي))

ت) إقامة  يلزأقاء,) يلج هرة  مركب 

 91111 8 )شقة أقم) يلطابق يلثالث)

طنجة))يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة نرجس يعقاق))عن ينه)ي))

ت) إقامة  يلزأقاء,) يلج هرة  مركب 

 91111 8 )شقة أقم) يلطابق يلثالث)

طنجة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) (18 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45839).

549I

THK CONSULTING

GLOW DESIGN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

THK CONSULTING

 N°5 ,Rue(Ghassan(kanafani

 Espace(jardin(lala(Meryem

 bureau 29 ، 30000، FES

MAROC

GLOW DESIGN شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم 

3. 33 ت حي باب يلغ   ضهر يملهريز  - 

31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69631

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 GLOW(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.DESIGN

-خدمات) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلطباعة)-)يلطباعة يلرقماة)-)تصمام)

يلغريفاك).
عن ين يملقر يالجأماعي):)محل أقم)
3. 33)ت حي باب يلغ   ضهر يملهريز))-)

31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 41.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
 (11 ( (: يملزييتي) ب شتى  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 (11 ( (: فقريري) زكرياء) يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يملزييتي  ب شتى  يلساد 
باب) (1 يلطابق) (( يلشقة) (51 عماأة)
فاس) (31111 ( يملهريز) ضهر  يلغ   

يملغرب.
عن ينه)ي)) فقريري  زكرياء) يلساد 
يبحمر) يلبحر  شاأع  (1 زنقة) (5 أقم)
فاس) (31111 يلنرجس) يلرياض  حي 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يملزييتي  ب شتى  يلساد 
باب) (1 يلطابق) (( يلشقة) (51 عماأة)
فاس) (31111 ( يملهريز) ضهر  يلغ   

يملغرب
عن ينه)ي)) فقريري  زكرياء) يلساد 
يبحمر) يلبحر  شاأع  (1 زنقة) (5 أقم)
فاس) (31111 يلنرجس) يلرياض  حي 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)-.
551I

centre(d’étude(de(gestion(et(d’organisation

INNOVA SMART HEALTH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 centre(d›étude(de(gestion(et
d›organisation

 bd(d› Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca(maroc

  INNOVA SMART HEALTH

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يملسيرة،  زنقة 6 يكأ 3ر، أقم 6 

يلطابق أقم -3 يلشقة أقم 3 - 

1111) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517315

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((9

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. INNOVA SMART HEALTH

:)يلأصمام) غرض يلشركة بإيجاز)

ريلأكامل) ريلأط ير  ريلأنفاذ 
حل  ) تشغال  في  ريملساعدة 

تكن ل جاا يملعل مات)،

(، تقديم يلخدمات ريالستشاأيت) (

في مبانيها يلخاصة تر في مباني عمالئها)

رتركاب) رتجهيز  رتصمام  ردأيسة  (،

تنظمة) رتحسين  ريسأخديم  رإديأة 

رشبكات عل م يلكمبا تر.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 6 أقم) يكأ 3ر،) (6 زنقة) ( يملسيرة،)

 -  3 أقم) يلشقة  (3- أقم) يلطابق 

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 51.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

حصة) ((55 ( (: يلسادة كنزة عباد)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد محمد صديق):))95)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20244

يلساد محمد دأيهم):))151)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) عباد  كنزة  يلسادة 
(- ذياب) عين  (- يلنرريج) بحر  8،زنقة 
1181))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
عن ينه)ي)) صديق  محمد  يلساد 
(- ذياب) عين  (- يلنرريج) بحر  8،زنقة 
1181))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
عن ينه)ي)) دأيهم  محمد  يلساد 
 14 شقة) بكاتال  تيريس  عماأة 
يلباضاء) يلديأ  جاليز-) ي غ زالفاا-)

41111)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) عباد  كنزة  يلسادة 
(- ذياب) عين  (- يلنرريج) بحر  8،زنقة 
1181))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)11)794.
551I

FINANCE HOUSE

JOK TRAVAUX
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

FINANCE HOUSE
 rue(Ahmed(El(Majjati(Res. 13

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
JOK TRAVAUX  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم 
1 ، مبنى 17 ، حي يبزهر - 1)16) 

يلديأيلباضاء يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.185187

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تم تعاين) )1)غشت) يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلقسباري))محمد كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)9)1)79.
55(I

CABINET BADREDDINE

SOVITET
إعالن مأعدد يلقريأيت

CABINET BADREDDINE
79) ت مسيرة 1 يقامة هني يلشقة 

أقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
SOVITET »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: حي ييزيكي 
يملناأة أقم 1795  - 41111 مريكش 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.8935

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في))))شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
:)بعد رفاة يلساد) مايلي:)رفاة شريك)
س يد يلعين محمد))بأاأيخ)13)غشت)
تصبح تقسام أتسما  كالأالي) ((1(1
زأري ) يلسادة  لصالح  حصة  (66 (:
خديجة بعد يستسالم حصة ريحدة)
من يلشريكين يآلخرين لفائدتها٬ 467 
يلعين) س يد  يلساد  لصالح  حصة 
حصة لصالح يلساد) (467 هشام ر)
بمجم ع) تي  (٬ ي سف) يلعين  س يد 

1111)حصة)).)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
33حصة) ( :)تف يت) تف يت يلحصص)
زأري ) يلسادة  من  يجأماعاة 
يلعين) يلساد س يد  لفائدة  خديجة 
 33 حاازة) على  ريفق  يلذي  ي سف 
33)حصة يجأماعاة) حصة رتف يت)
لفائدة) خديجة  زأري   يلسادة  من 
يلذي) هشام  يلعين  س يد  يلساد 

.ر3ذلك) 33))حصة) ( ريفق على حاازة)
تصبح أتسما  بعد تف يت يلحصص)
511حصة) (: كالأالي) يالجأماعاة 
 511 ر) ي سف  يلعين  للساد س يد 
هشام) يلعين  س يد  للساد  حصة 

بمجم ع)1111)حصة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)*:)يلذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)8111)1.
553I

MA GLOBAL CONSULTING

BONAY
إعالن مأعدد يلقريأيت

MA GLOBAL CONSULTING
زيرية شاأع عبد يمل من ر زنقة فان 

زيالند إقامة فضالة، يلطابق يلريب ، 
1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BONAY »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 6 زيرية 
شاأع تنفا ر زنقة عين حرردة إقامة 
مناأ 1151) - - يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.41(155
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)16)شتنبر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلسادة) بملكاة  حصة  (111 هبة)
 111 تصل) من  فأح  بنملاح  سلمى 
حصة يلتي بملكاتها إلى تخيها يلساد)
يلحامل لبطاقة) ياسين بنملاح فأح،)
 BK54355 أقم) يل طناة  يلأعريف 
ممر شالة حي يلهناء) (6 ريلساكن ب)

يلديأيلباضاء.
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

تعديل يلقان ن يلأأسي�سي للشركة.)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

يملساهمات

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
أتسما  يلشركة

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)9)7944.
554I

CABINET BADREDDINE

STRAMIXT
إعالن مأعدد يلقريأيت

CABINET BADREDDINE
79) ت مسيرة 1 يقامة هني يلشقة 

أقم 1 ، 1، مريكش يملغرب
STRAMIXT »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
 44GPE :رعن ين مقرها يالجأماعي
عماأة 86) يلطابق يالر  تب يب 
مريكش - 41111 مريكش يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.34735
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في))))شتنبر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
:)بعد رفاة يلساد) مايلي:)رفاة شريك)
13)غشت) س يد يلعين محمد بأاأيخ)
1)1)))تصبح تقسام أتسما  كالأالي)
زأري ) يلسادة  لصالح  حصة  (1( (:
يلساد) لصالح  حصة  (44  ٬ خديجة)
حصة) (144 ر) هشام  يلعين  س يد 
 ٬ لصالح يلساد س يد يلعين ي سف)
 511 11))حصة بقامة) تي بمجم ع)

دأهم لل يحدة).)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
تف يت يلحصص):)تف يت)6)حصص)
يجأماعاة من يلسادة زأري  خديجة)
ي سف) يلعين  س يد  يلساد  لفائدة 
حصص) (6 حاازة) على  ريفق  يلذي 
من) يجأماعاة  حصص  (6 رتف يت)
لفائدة) خديجة  زأري   يلسادة 
يلذي) هشام  يلعين  س يد  يلساد 
.ر3ذلك) حصص) (6 ريفق على حاازة)
تصبح أتسما  بعد تف يت يلحصص)
151)حصة من) (: يالجأماعاة كالأالي)
 51 ر) ي سف  يلعين  س يد  للساد 

حصة للساد س يد يلعين هشام).)
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رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)*:)يلذي ينص على مايلي:)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))811)1.
555I

COFANAD SARL

مدمارز
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

ت سا  نشاط يلشركة)

COFANAD SARL
 AV(IBN(SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC
مدماأز شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يالجأماعي يقامة 
ياسمين  حي يرالد ب يفك س  بني 
ينصاأ يملركز - 111)6 : بني ينصاأ 

يملركز, يقلام يلناظ أ يملغرب.
ت سا  نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.16143

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (11 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
نقل يلسل  لحساب يلغير.))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)13)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3911.
556I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

BADES-CLEAN SERVICE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

 Cabinet(Comptable(Azmani
Mounsef

 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL
Hoceima(Maroc

BADES-CLEAN SERVICE شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 زنقة 

تسفي - 111)3 يلحسامة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.3169

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 13)شتنبر) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
مبلغ) ( (BADES-CLEAN SERVICE
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
(- تسفي) زنقة  (11 يإلجأماعي) مقرها 
(: يلحسامة يملغرب نتاجة  ) (3(111

يلأ قف يلنهائي لنشاط يلشركة.
زنقة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلحسامة) (3(111  -  11 أقم) تسفي 

يملغرب.)
ر عين:

ر) بنقدرأ  ( محمد) ( يلساد)ة))
 3(111 تسفي) زنقة  (11 عن ينه)ي))
)ة)) كمصفي) يملغرب  يلحسامة 

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)661.
557I

SAGASUD

SAFIR FADOUA
إعالن مأعدد يلقريأيت

SAGASUD
شاأع يالمير م الي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعا ن

LAAYOUNE يملغرب
SAFIR FADOUA »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: شاأع 
يلحزيم أقم 167 - 71111 يلعا ن 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.18441

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)4))شتنبر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تف يت يلحصص

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
جديد) مسير  رتعاين  مسير  يسأقالة 

للشركة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تف يت)1111)حصة من يلساد محمد)

يلفظاح يلى يلساد محمد عبدر
بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
يلفظاح) محمد  يلساد  يسأقالة 
كمسير) عبدر  محمد  يلساد  رتعاين 

جديد للشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
9))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)3138.
558I

AM CONSULTING

 ECOLE MAYSSANE PRIVEE
.S.A.R.L

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA(LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 ECOLE MAYSSANE PRIVEE
S.A.R.L. شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) ,زنقة 
مرس يلسلطان، يلشقة 3،يلطابق 

يبر  - 1491) يلديأ يلباضاء 
يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تح يل)) ( تم) ((1(1 ماي) (15 يملؤأخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
يلشقة) يلسلطان،) مرس  ,زنقة  ((6«
يلديأ) ((1491 (- يبر ) 3،يلطابق 
 737 »أقم) إلى) يملغرب«) يلباضاء)
صالح) رالد  ميسان  تجزئة  (739 ر)

يلباضاء)) يلديأ  (11111 (- يلن يصر)

يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794351.

559I

MA GLOBAL CONSULTING

BERAPLAST
إعالن مأعدد يلقريأيت

MA GLOBAL CONSULTING

زيرية شاأع عبد يمل من ر زنقة فان 

زيالند إقامة فضالة، يلطابق يلريب ، 

1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BERAPLAST »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 16، 

زنقة تيزي نأيشكا  ل نش ن - -  

يلديأيلباضاء يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.1856(9

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)13)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

يلحاملة) بريدة  هدى  يلسادة  تعاين 

ر) (BJ(11981 للبطاقة يل طناة أقم)

يلساكنة ب5))شاأع يملسيرة يلخضريء)

ر) ( يلديأيلباضاء) يملعاأيف  (4 طابق)

للبطاقة) يلحامل  بريدة  كريم  يلساد 

ريلساكن) (BB4911 أقم) يل طناة 

ب16)زنقة تزين تشكا ل ن ش ن حي)

يلهناء)يلديأيلباضاء

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)

يلبنكاة) يلأ قاعات  تغاير صالحاات 

ريالجأماعاة

قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

تعديل يلقان ن يلأأسي�سي للشركة

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:(9 أقم) بند 

مايلي:)مسيري يلشركة.
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)8)7944.
561I

SAGASUD

CHICKEN PLAYA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SAGASUD
شاأع يالمير م الي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعا ن

LAAYOUNE يملغرب
CHICKEN PLAYA شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يلبحاأة أقم 159 يملر�سى - 71111 
يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38(39

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CHICKEN PLAYA
مطعم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رسناك ينأاج رت زي  يمل يد يلغذيئاة)
يلحفالت) تم ين  عامة  تجاأة 
ريالنشطة كل نشاط تجاأي صناعي)

خدماتي يلطعامة ريلحل يات.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 71111 (- يملر�سى) (159 أقم) يلبحاأة 

يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: يحر3ال) عبد هللا  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: رخش) هللا  عبد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبد هللا يحر3ال عن ينه)ي))
يلخضريء) يملسيرة  شاأع  يلنهضة  حي 
يلعا ن) (71111 يملر�سى) (13 أقم)

يملغرب.
يلساد عبد هللا رخش عن ينه)ي))
يلخضريء) يملسيرة  شاأع  يلنهضة  حي 
 71111 يملر�سى) (15 يلشقة) (13 أقم)

يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبد هللا يحر3ال عن ينه)ي))
يلخضريء) يملسيرة  شاأع  يلنهضة  حي 
يلعا ن) (71111 يملر�سى) (13 أقم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
8))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)4)31.
561I

expertiz(partners

HBNTCR SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة   
HBNTCR SARL

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 
45 زنقة 13) تجزئة يالطلساة 

يلدشيرة يلجهادية - 81111 يلدشيرة 
يلجهادية يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(3161

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 فبريير) ((3
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل  (-

يملسؤرلاة يملحدردة.
مأب عة) يلشركة  تسماة  (-
تسماتها)) بمخأصر  يإلقأضاء) عند 

(:((((HBNTCR SARL

يلبناء) (- (: -)غرض يلشركة بإيجاز)
ر يالشغا  يلعم ماة,)يشغا  يلطرق

-)عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)45 
تجزئة يالطلساة يلدشيرة) ((13 زنقة)
يلجهادية)-)81111)يلدشيرة يلجهادية)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة  (-

يلشركة):)99)سنة).
-)مبلغ أتسما  يلشركة:)111.111 

دأهم،)مقسم كالأالي:
 HBN (: ((11 ( يلشركة) ( ( ( ( (* (
حصة) (CONSTRUCTION SARL

بقامة)111)دأهم للحصة).
))*))))يلساد عبد يلرحام بعز)411  

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
  411 ))يلساد يدأيس حدي ي) ( (*( (

حصة بقامة)111)دأهم للحصة
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 HBN يلشركة) (* ( ( ( (
عن ينه))) (CONSTRUCTION SARL
جمه أية) ناامي  (5348 يل ) ب 3يال 

يلناجر)8111)ناامي يلناجر)
))))*)يلساد عبد يلرحام بعز عن ينه)
يلدشيرة) (51 أقم) يبطلساة  تجزئة 

ينزكان).
))))*)يلساد يدأيس حدي ي عن ينه)
 18 يلرقم) (1156 حي يلنرجس يلزنقة)

يلدشيرة ينزكان.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبد يلرحام بعز عن ينه) (*
يلدشيرة) (51 أقم) يبطلساة  تجزئة 

ينزكان).
يدأيس حدي ي عن ينه) يلساد  (*
 18 يلرقم) (1156 حي يلنرجس يلزنقة)

يلدشيرة ينزكان.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) ((9 بأاأيخ) بانزكان  يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)995
56(I

SAGASUD

TRANS ESSAADA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

SAGASUD
شاأع يالمير م الي عبد هللا أقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، يلعا ن

LAAYOUNE يملغرب
TRANS ESSAADA شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
مدينة يل فاق أقم د6 - 71111 

يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38195

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 TRANS(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.ESSAADA
نشاط) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عامة) تجاأة  للبضائ   يلطرقي  يلنقل 
تجاأي) نشاط  كل  رتصدير  يسأيريد 

صناعي مالحي خدماتي.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 71111  - د6  أقم  يل فاق  مدينة 

يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: لخ يدأي) كب أ  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) لخ يدأي  كب أ  يلساد 
 41111  (191 أقم) (1 ص ك ما)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
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عن ينه)ي)) لخ يدأي  كب أ  يلساد 
 41111  (191 أقم) (1 ص ك ما)

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)998).
563I

شركة فاديبك  ش.م.م

SOREPLAST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
خفض أتسما  يلشركة

شركة فاديبك  ش.م.م
حي يملجد شاأع يلقدس أقم 75 
يلطابق يلثالت شقة أقم 8 ، 

91181، طنجة يملغرب
SOREPLAST شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تم دة، 

يلكدي ة يلسفلاة أقم 146 تم دة، 
يلكدي ة يلسفلاة أقم 146 93111 

تط ين يملغرب.
خفض أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(1(37

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 
خفض أتسما  يلشركة بمبلغ قدأه)
»561.111)دأهم«)تي من)»661.111 
عن) دأهم«) (111.111« إلى) دأهم«)

طريق):)تخفاض عدد))يبسهم.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3869.
564I

dalha(interim

BACHOU PLASTIC SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

dalha(interim
 203BD(Emile(Zola(Casablanca
 203BD(Emile(Zola(Casablanca،

20042، CASABLANCA(maroc

  BACHOU PLASTIC SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 شاأع 
يحمد يملجاطي يقامة ياللب أقم 8 
يلطابق 1 يملعاأيف يلديأيلباظاء  - 

1331)  يلديأيلباظاء  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
461159

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. BACHOU PLASTIC SARL AU
تجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ر) يملطاط  من  يملصنعة  يمل يد 

يلبالستاك رم يد يخرى.
13)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
 8 أقم) ياللب  يقامة  يملجاطي  يحمد 
(- ( يلديأيلباظاء) يملعاأيف  (1 يلطابق)

1331)))يلديأيلباظاء))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد محمد باش ):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
بقامة) (111 (: يلساد محمد باش )

111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) باش   محمد  يلساد 
شاأع) (3 طابق) ((( أقم) (6 دياأ يل فا)
يلديأيلباظاء)) ( ((1331 سعد ب جمعه)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) باش   محمد  يلساد 

شاأع) (3 طابق) ((( أقم) (6 دياأ يل فا)
يلديأيلباظاء)) ((1331 سعد ب جمعه)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ماأس)1)1))تحت أقم)-.
565I

FISCOMPTES

TINKER IMMOBILIER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة يبن أشد عماأة لعلج يلطابق 
يلثاني أقم 11 ، 1)611، رجدة 

يملغرب
TINKER IMMOBILIER شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يلسالمة زنقة يل فاء 1 أقم )1 - 
61111 رجدة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38199

 18 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 غشت)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TINKER IMMOBILIER
يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)ير يشغا  مأن عة.
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 -  1( أقم) (1 يل فاء) زنقة  يلسالمة 

61111)رجدة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
511)حصة) ( (: يلساد ناجي محمد)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: محمد) يلعالمي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
حي) يلساد ناجي محمد عن ينه)ي))
يملحمدي يلزنقة)13)أقم)14  65451 

يلعا ن يملغرب.
عن ينه)ي)) محمد  يلعالمي  يلساد 
يلعا ن) (65451 ( يلحجر) عين  حي 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
حي) يلساد ناجي محمد عن ينه)ي))
 65451 14 13)أقم) يملحمدي يلزنقة)

يلعا ن يملغرب
عن ينه)ي)) محمد  يلعالمي  يلساد 
يلعا ن) (65451 ( يلحجر) عين  حي 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (18 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3188.
566I

MHW

MHW
إعالن مأعدد يلقريأيت

MHW
CASA ، 20000، يلديأ يلباضاء 

maroc
MHW »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد«

 46BD :رعن ين مقرها يالجأماعي
 AIN TAOUJTATE BOURGOGNE

2000 - يلديأ يلباضاء يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(68(93

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)6))ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
خيرهللا) محف ض  )يلساد  تف يت)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((.111
يلفائق) زياد  يلساد  لفائدة  ((.111

بأاأيخ)6))ي لا ز)1)1)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
يلساد)) للشركة  جديد  مسير  تعاين 
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زياد يلفائق كمسير رحاد تبعا لقب  )
محف ض) يلساد  يملسير  يسأقالة 

خيرهللا
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يلحالي) يالجأماعي  يملقر  تح يل  تم 
عين) يل فاق  (11 م) (31 إلى) للشركة 

يلسب 
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
يلذي ينص على) (:6 ر) ( (4 بند أقم)
تح يل) ر  جديد  مسير  عاين  مايلي:)
يملقر يالجأماعي يلحالي للشركة إلى)31 

م)11)يل فاق عين يلسب 
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1)7945.

567I

FIDUCIAIRE BILAL

ASSOEDAD PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ASSOEDAD PROMO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 84 
يلنعام 6  - 51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

54353
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ASSOEDAD PROMO
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.

 84 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلنعام)6  - 51111)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: مصطفى) يشكاري  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يشكاري عبد يلسالم):))511 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يشكاري مصطفى عن ينه)ي))
مكناس)) (51111   6 يلنعام) (84 أقم)

يملغرب.
يلسالم) عبد  يشكاري  يلساد 
يلن أ) يلحسني  يملجم   عن ينه)ي))
مجم عة)47)أقم)9)  91111)طنجة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يشكاري مصطفى عن ينه)ي))
مكناس) (51111   6 يلنعام) (84 أقم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)4313.
568I

شركة ترأفان تفارضاة

 société URFANE négoce
sarl

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

شركة ترأفان تفارضاة
يملحل يلكانن  ب بل ك 11 حي ييت 
بندياب يملزيأ- ييت مل   ، 86151، 

ييت مل   يملغرب
 société(URFANE(négoce(sarl
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يملحل 

يلكانن  ب بل ك 11 حي ييت بندياب 
يملزيأ- ييت مل     86151 ييت مل   

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(4(89

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 société(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.URFANE(négoce(sarl

شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تفارضاة يشغا  مخألفة)-)يلبأاء).

يملحل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

11)حي ييت بندياب) يلكانن))ب بل ك)
يملزيأ-)ييت مل  )))86151)ييت مل  )

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

((: يلرحام) عبد  ب حسين  يلساد 

511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

 511 ( (: يبريهام) يلساد ب حسين 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلرحام) عبد  ب حسين  يلساد 

حي ييت بندياب) (11 بل ك) عن ينه)ي))
ييت مل  ) (86151 ييت مل  ) يملزيأ-)

يملغرب.

يلساد ب حسين يبريهام عن ينه)ي)))

بل ك)11)حي ييت بندياب يملزيأ-)ييت)

مل  )86151)ييت مل   يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلرحام) عبد  ب حسين  يلساد 

حي ييت بندياب) (11 بل ك) عن ينه)ي))
ييت مل  ) (86151 ييت مل  ) يملزيأ-)

يملغرب

يلساد ب حسين يبريهام عن ينه)ي))

بل ك)11)حي ييت بندياب يملزيأ-)ييت)

مل  )86151)ييت مل   يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1965.
569I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

BENJI BARAKA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

يسأدأيك خطٍإ

يسأدأيك خطٍإ رق  بالجريدة 
يلرسماة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE(HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME(ETAGE ،

20000، CASABLANCA(MAROC
BENJI BARAKA شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 رعن ين مقرها يإلجأماعي 67 زنقة 

عزيز بال  يلطابق ) أقم 3 يملعاأيف  
- 1 يلباضاء يملغرب.

بالجريدة) رق   خطٍإ) إسأدأيك  (
 (8 بأاأيخ) (5674 عدد) يلرسماة 

ي لا ز)1)1).
باشهاأيلجريدة) رأد  (: من) بدال 
مقر) عن ين  بان  خطا  ( يلرسماة)
يلشركة ه )))))))))))))))))))))))))))67))زنقة)
يملعاأيف) (( ))أقم) عزيز بال  يلطابق)

يلباضاء)
يقرت):)ر بعد يسأدأيك يلخطا فان)
ه ) ( يلصحاح) يلشركة  مقر  عن ين 
 ( زنقة عزيز بال  يلطابق) (67 كالأالي)

أقم)3)يملعاأيف يلباضاء
يلباقي بدرن تغاير.

571I

FIDUCIAIRE BILAL

ALKIMMAT PROMO
إعالن مأعدد يلقريأيت

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
ALKIMMAT PROMO »شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يل حاد«
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رعن ين مقرها يالجأماعي: 85 تجزئة 
بلير كامالاا - 51111 مكناس يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.54197
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)15)شتنبر)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:11 أقم) قريأ 
عبد) بالبقا   يلساد  با   مايلي:)
من حصصه) حصة  (511 ( يللطاف)

للساد ما�سي محمد
على) ينص  يلذي  (:1( أقم) قريأ 
تعين يلساد ما�سي محمد يلى) مايلي:)
يللطاف) بالبقا  عبد  جانب يلساد 

كمساير))للشركة
على) ينص  يلذي  (:13 أقم) قريأ 
تعين يلساد ما�سي محمد يلى) مايلي:)
يللطاف) بالبقا  عبد  جانب يلساد 

كمم�سي للشركة
على) ينص  يلذي  (:14 أقم) قريأ 
مايلي:)تغاير يلشكل يلقان ني للشركة)

يلى شركة ديت يملسؤرلاة يملحددة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
ينص على) يلذي  ر7:) (6 أقم) بند 
يللطاف) بالبقا  عبد  يلساد  مايلي:)
حصة- (511...... .....51111دأهم)
يلساد ما�سي محمد.....51111دأهم)
......511)حصة-يلساد مختري أشاد)

.....1111)دأهم)......11)حصة)
على) ينص  يلذي  (:14 أقم) بند 
تعين يلساد ما�سي محمد يلى) مايلي:)
يللطاف) بالبقا  عبد  جانب يلساد 

كمساير))للشركة
على) ينص  يلذي  (:17 أقم) بند 
تعين يلساد ما�سي محمد يلى) مايلي:)
يللطاف) بالبقا  عبد  جانب يلساد 

كمم�سي للشركة
بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
يلى) للشركة  يلقان ني  يلشكل  تغاير 

شركة ديت يملسؤرلاة يملحددة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)91)4.
571I

Jihadharrati

WLAD CHABANA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Jihadharrati
 Derb(douam(cd(rue 6 novembre

 n 182 casa(Casablanca،
2000000، Casablanca(Maroc
WLAD CHABANA  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 13 شاأع 

 les(Alpes تحمد يملجاتي عماأة
يلطابق 1 أقم 8 يملعاأيف يلديأ 

يلباضاء  - 1111) يلديأ يلباضاء  
يملغرب 

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516955

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 WLAD(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. CHABANA
شركة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

للبناء.
13)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
 les( Alpes عماأة) يملجاتي  تحمد 
يلديأ) يملعاأيف  (8 أقم) (1 يلطابق)
يلباضاء)) يلديأ  ((1111 (- ( يلباضاء)

يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فكرني  عبدهللا  يلساد 
حي م الي عبدهللا زنقة)314)أقم)44 
يلديأ) ((11111 ( عين يلشق يلباضاء)

يلباضاء))يملغرب).

يلساد عبد يلحق فكرني عن ينه)ي))
يلساملاة)1)زنقة)4)أقم)57)ق ج يلديأ)
يلباضاء)) يلديأ  ((1111 ( يلباضاء)

يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فكرني  عبدهللا  يلساد 
حي م الي عبدهللا زنقة)314)أقم)44 
يلديأ) ((11111 ( عين يلشق يلباضاء)

يلباضاء))يملغرب)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
57(I

CENTRE D’AFFAIRES ASPMEDD

 CENTRE D ‹AFFAIRES
ASPMEDD

إعالن مأعدد يلقريأيت

 CENTRE D›AFFAIRES
ASPMEDD

 Hay(El(Wafa(IMM 98 ET1
 n°2 Mohammedia ، 28800،

Mohammedia(maroc
 CENTRE(D ‹AFFAIRES

ASPMEDD »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة«

 HAY :رعن ين مقرها يالجأماعي
 EL(WAFA(IMM 98 ETAGE
 1 BUREAU(N 2 - 28800

.MOHAMMEDIA MAROC
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.17933

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)19)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تف يت))يلساد))حماد شهاب))))))1811 

حصة لفا ئدة يلسادة ييمان شهاب
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 BENMEZOUARA ( يلساد) يسأمر 
MEHDI))كمسير))يلشركة رله جما )

يلصالحاات))بالأ قا  يملنفرد
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
-من) ( تغاير يلشكل يلقان ني للشركة)

يملسؤرلاة يملحدردة) ( ديت) ( يلشركة)

يلى يلشركة يلشركة))ديت))يملسؤرلاة)

يملحدردة ديت يلشريك يل حاد

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)

تف يت))حصص

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (( بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1977.

573I

يئأماناة ماهر

STE H FYAN CARS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

يئأماناة ماهر

1 عماأة يلعبا�سي شاأع عال  بن 

عبد هللا ، 6151)، يبن تحمد 

يملغرب

STE H FYAN CARS شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

 N°(4 رعن ين مقرها يإلجأماعي

  LOTISSEMENT EL AFGHANI

 BEN(AHMED 26050 BEN

.AHMED MAROC

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.913

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 شتنبر) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

)ة)) يلساد) تف يت 

 ABDERRAHMAN HOUMAID

تصل) من  يجأماعاة  حصة  ((.111

)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  ((.111

FOUZIA LAZRAK)بأاأيخ))1)شتنبر)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

 (9 بأاأيخ) ( يحمد) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)44.

574I
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CABINET CBA SARL

EXPECT FOOD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة باب م، طابق 3، شاأع 

محمد يلخامس ، 51)1)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

EXPECT FOOD شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي أيسين، 

18 زنقة تمامة يلسايح - 51)1) 
يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517537

 15 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.EXPECT FOOD
يلفندقة،) (: غرض يلشركة بإيجاز)
مطعم،)مقهى،)مأجر حل يات)،)تقديم)
تن يع) جما   إسأغال   ر  يلطعام 
يملطاعم ر يملقاهي ر مأاجر يلحل يات)
ر) يإلمأاازيت  إسأغال   ر  يملخابز  ر 
تن يع) لجما   يلأجاأية  يلتريخاص 
يملطاعم ر يملقاهي ر مأاجر يلحل يات.

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- يلسايح) تمامة  زنقة  (18 أيسين،)

51)1))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

50.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: يلساد عبد يلعلي بناحيى)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

بناحيى) يلعلي  عبد  يلساد 
 81 أقم) ( (( تجزئة الك لين) عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ( ((1151 ( كالاف أناا)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
بناحيى) يلعلي  عبد  يلساد 
 81 أقم) ( (( تجزئة الك لين) عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ( ((1151 ( كالاف أناا)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794515.

575I

HORICOM

 SOUKAINA DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

ت سا  نشاط يلشركة)

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOUKAINA DE TRAVAUX

DIVERS  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يالجأماعي 16 يلطابق 
يلسفلي بالد ب سلام دريأ ب جدي 

ت ال  - 51111 مكناس يملغرب.
ت سا  نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.351(7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) ((4 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
منعش عقاأي.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)5)43.

576I

FIDUCIAIRE BILAL

BILAL ISSAPRO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
BILAL ISSAPRO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 1111 
مرجان ) - 51111 مكناس يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.46(43
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)14)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
مكناس) (51111  -  ( مرجان) (1111«
يلبساتين) ن أ  (4 »كريج) إلى) يملغرب«)
مكناس)) (51111 (- يلبساتين) (35-4

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))9)4.
577I

conseils(sarl

 SOCIETE ZAKIAT DE
CONSTRUCTION

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

conseils(sarl
شاأع لبنان يقامة يامنة 1 مكأب 
أقم 19 طنجة، 91111، طنجة 

يملغرب
 SOCIETE ZAKIAT DE

CONSTRUCTION شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 4 زنقة 
ه الندي عماأة فانيزريال أقم 5 - 

91111 طنجة يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.81775

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 يناير) (17 في) يملؤأخ 
يملصادقة على):

يلحماد) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  ((71 ديال )
)ة)) يلساد) ( 111)حصة لفائدة) تصل)
17)يناير) محمد سعاد ش ح  بأاأيخ)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
ماأس) (17 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)41448).
578I

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة يلعا ن يلساقاة)

يلحمريء

 LABORATOIRE PASTEUR
 SAKIA ALHAMRA

D›ANALYSES MEDICALES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة 
يلعا ن يلساقاة يلحمريء

صندرق يلبريد 66)) ، 71111، 
يلعا ن يملغرب

 LABORATOIRE PASTEUR
 SAKIA ALHAMRA D›ANALYSES
MEDICALES  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلقدس 5) بل ك F حي م الي أشاد 
يلعا ن - 71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38(65

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((4
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 LABORATOIRE PASTEUR
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 SAKIA ALHAMRA D’ANALYSES
. MEDICALES

معمل) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلأحلال يلطبي

-با ل جاا يلأكاثر
ذيت) ريلخدمات  يلخدمات  (-

يلصلة.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
F)حي م الي أشاد) بل ك) ((5 يلقدس)

يلعا ن)-)71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
سكانة) ( ب مسماأ) ( يلسادة)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
سكانة) ( ب مسماأ) ( يلسادة)
بل ك) ((5 يلقدس) شاأع  عن ينه)ي))
 71111 يلعا ن) أشاد  م الي  حي  (F

يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
سكانة) ( ب مسماأ) ( يلسادة)
بل ك) ((5 يلقدس) شاأع  عن ينه)ي))
 71111 يلعا ن) أشاد  م الي  حي  (F

يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
9))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)3035/2021.
579I

تجاأية

تجارة
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

تجاأية
 RUE 567 TARRAST(INEZGANE ،

86351، ينزكان يملغرب
تجاأة شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 14 
زنقة 6)) يلجرف ينزكان  - 86351 

ينزكان  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(4339

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)تجاأة.
غرض يلشركة بإيجاز):)تجاأة).

 14 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 86351 (- ( يلجرف ينزكان) (((6 زنقة)

ينزكان))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يكرك ن يلطاهر عن ينه)ي))
 86351 ( ينزكان) تريست  (567 زنقة)

ينزكان يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يكرك ن يلطاهر عن ينه)ي))
 86351 ( ينزكان) تريست  (567 زنقة)

ينزكان يملغرب)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)9)1).
581I

BENADILA ABDESLAM 

LINTO TRANS لينتو النقل
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BENADILA ABDESLAM
 N 15 TANKBIT(TOULAL

 MOUSLIM 3 MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC
لانأ  يلنقل LINTO TRANS شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 91 
شطر 1 يلزأه ناة ت سا  4 طابق 

3 شقة 3 مكناس - 51111 مكناس 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54345

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
لانأ ) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LINTO TRANS(يلنقل
نقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  لحساب يلغير).
 91 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
طابق) (4 ت سا ) يلزأه ناة  (1 شطر)
مكناس) (51111 (- مكناس) (3 3)شقة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عبديلهادي طاكي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد عبديلهادي طاكي عن ينه)ي))
سادي) (4 أقم) ير  يالحباس  عماأة 
 51111 مكناس) يل فاق  (4 سعاد)

مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبديلهادي طاكي عن ينه)ي))
سادي) (4 أقم) ير  يالحباس  عماأة 
 51111 مكناس) يل فاق  (4 سعاد)

مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)97)4.
581I

ILYADO  CONSULTING

STE AKRAFI INOX SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ILYADO  CONSULTING
 AV IBN KHALDOUNE AV IBN

KHALDOUNE، 23040، بني مال  
MAROC

STE AKRAFI INOX SARL شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يلسفلي أقم ) زنقة 14 يرالد 

سلامان يرالد عااد - 3111) بني 
مال   يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11493

في) مؤأخ  حر  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (19
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AKRAFI INOX SARL
غرض يلشركة بإيجاز):)يلنجاأة.

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلسفلي أقم)))زنقة)14)يرالد سلامان)
يرالد عااد)-)3111))بني مال ))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: يلساد يكرفي عبد يملجاد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: يلساد يكرفي عبد يل يحد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
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رصفات رم يطن يلشركاء):
يملجاد) عبد  يكرفي  يلساد 
تنجديد) يل يد  قط   قصر  عن ينه)ي))

كلمامة)511)))كلمامة يملغرب.
يل يحد) عبد  يكرفي  يلساد 
تنجديد) يل يد  قط   قصر  عن ينه)ي))

كلمامة)511)))كلمامة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملجاد) عبد  يكرفي  يلساد 
تنجديد) يل يد  قط   قصر  عن ينه)ي))

كلمامة)511)))كلمامة يملغرب
يل يحد) عبد  يكرفي  يلساد 
تنجديد) يل يد  قط   قصر  عن ينه)ي))

كلمامة)511)))كلمامة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
17)ماي) )بأاأيخ) يالبأديئاة ببني مال )

1)1))تحت أقم)559.
58(I

FIDUCIAIRE ( RT SARL(مؤتمنة))))أيء)ر تاء

 SOCIETE GROUPE
 SCOLAIRE LES JASMINS

PRIVE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

مؤتمنة  ) أيء ر تاء                         
FIDUCIAIRE 2 RT(SARL

شاأع محمد يلقري عماأة 11 شقة 4 
، 31111، فاس يملغرب

 SOCIETE GROUPE SCOLAIRE
LES JASMINS PRIVE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 44 شاأع 

محمد يلسالري فاس - 31111 فاس 
يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.59655
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)14)ي نا )1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
(- فاس) يلسالري  محمد  شاأع  (44«
31111)فاس يملغرب«)إلى)»7))قطعة)
 31181 (- ( عين تعماير يلحي يلحسني)

فاس))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3991.
583I

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE  

 LABORATOIRE
 D›ANALYSES

 ENVIRONNEMENTALES
)(LAE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

Aziz(DJEBLI(COMPTABLE
 Residence(Noha(immeuble
 8 appartement7 ، 24000،

Eljadida Maroc
 LABORATOIRE D›ANALYSES

 (ENVIRONNEMENTALES (LAE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 314 

تجزئة يلقدس - 4111) يلجديدة 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
186(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((7
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 LABORATOIRE D’ANALYSES

.(ENVIRONNEMENTALES (LAE
مخأبر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلأحلاالت يلصناعاة ر يلبائاة.
 314 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلجديدة) ((4111 (- يلقدس) تجزئة 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عبديلجلال شماع):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
شماع) عبديلجلال  يلساد 
يملناأ) حي  (1 منطقة) (84 عن ينه)ي))

4111))يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
شماع) عبديلجلال  يلساد 
يملناأ) حي  (1 منطقة) (84 عن ينه)ي))

4111))يلجديدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)6967).
584I

STE AUCOGEST SARL

  A.S.A  PRIM
INTERNATIONAL

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
  A.S.A  PRIM  INTERNATIONAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي : ت طين 
شركة » AUCOGEST «,  أقم 16 
زنقة 3919 حي يلقدس يلدشيرة  - 

86361 ينزكان يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(4333

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
  A.S.A (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

. PRIM  INTERNATIONAL
غرض يلشركة بإيجاز):)-1)يملأاجرة)
في جما  يملنأ جات يلفالحاة بما في)

ذلك يلف يكه،)يلخضر ر يلب يكر...).
يلغذيئاة) يمل يد  في  يملأاجرة  ((-

بنصف يلجملة ر يلأقساط.
تغلاف ر تلفاف جما  تن يع) (3-

يملنأ جات يلفالحاة)..
ت طين) (: (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 16 أقم) ( (,» (AUCOGEST (« شركة)
(- ( يلدشيرة) يلقدس  حي  (3919 زنقة)

86361)ينزكان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
عبد) يلعل ي  ص ص   يلساد 
 111 1.111)حصة بقامة) ( (: يللطاف)

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عبد) يلعل ي  ص ص   يلساد 
بل ك) (41 أقم) عن ينه)ي)) يللطاف 
81111)تكادير) )1)حي سادي محمد)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عبد) يلعل ي  ص ص   يلساد 
بل ك) (41 أقم) عن ينه)ي)) يللطاف 
81111)تكادير) )1)حي سادي محمد)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)))1).
585I

SARL

CITE SOUKKANIA SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SARL



20253 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

 Maarif ، 20220، CASABLANCA
MAROC

CITE SOUKKANIA SARL شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة سماة 
إقامة شهرزيد 3، يلطابق 5 أقم )) 
يلنخال يلديأ يلباضاء 111)) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517557
 (9 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 CITE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOUKKANIA SARL
يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاأي.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (،3 شهرزيد) إقامة  سماة 
يلباضاء) يلديأ  يلنخال  ((( أقم) (5

111)))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (ABLINE( :( ( 500 يلشركة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
  ISMA( HOLDING( ( : يلشركة)
175)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
 MKG(HOLDING((:((175(يلشركة

حصة بقامة)111)دأهم للحصة.
  SHELK( HOLDING( ( : يلشركة)
88)حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

  AURORA( CAPITAL( : يلشركة)
)6)حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 4 عن ينه)ي)) ( (ABLINE يلشركة)
يلديأ) (((111 ( مسلم) يالمام  زنقة 

يلباضاء)يملغرب.
  ISMA HOLDING يلشركة)
 ((111 ( ينفا) شاأع  ((11 عن ينه)ي))

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
  MKG HOLDING يلشركة)
 ((111 ( ينفا) شاأع  ((11 عن ينه)ي))

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
  SHELK HOLDING يلشركة)
عن ينه)ي))زنقة سماة إقامة شهرزيد)
3،)يلطابق)5)أقم))))يلنخال)111)) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
 AURORA 111.111 يلشركة)
عن ينه)ي))زنقة سماة إقامة شهرزيد)
3،)يلطابق)5)أقم))))يلنخال)111)) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 MOHAMED EL يلساد)
إقامة) عن ينه)ي)) (KOUHENE
19)شاأع عبد يلهادي) يلفردرس فاال)
ب طالب ح ح))111)))يلديأ يلباضاء)

يملغرب
 MOHAMED YOUSSEF يلساد)
إقامة) عن ينه)ي)) (EL KOUHENE
13)طريق يزم أ ح ح))) يلفردرس فاال)

111)))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)33611.
586I

HORICOM

 SOUKAINA DE TRAVAUX
DIVERS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOUKAINA DE TRAVAUX

DIVERS  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 16 يلطابق 
يلسفلي بالد ب سلام دريأ ب جدي 

ت ال   - 51111 مكناس يملغرب .
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.351(7

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)4))شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
ب سلام) بالد  يلسفلي  يلطابق  (16«
دريأ ب جدي ت ال ))-)51111)مكناس)
 ( ينبعات) (38 »تجزئة) إلى) (« يملغرب)
مكناس)) (51111 (- ( يلسفلي) يلطابق 

يملغرب)».
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)5)43.
587I

STREET BUSINESS CENTER

THEOMAS - DESIGN
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

STREET BUSINESS CENTER
عماأة أقم 11، أقم 7، زنقة يلحرية، 
جليز، مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
THEOMAS - DESIGN شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : شقة أقم 
ت 3ـ4،إقامة يلحديقة، طريق ترأيكا، 

كلم ) ،  - 41111 مريكش يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.8793

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 11)شتنبر) يملؤأخ في)
THEOMAS - DESIGN)شركة ذيت)
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
يل حاد مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم)
رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة أقم)
3ـ4،إقامة يلحديقة،)طريق ترأيكا،) ت)
مريكش يملغرب) (41111 (- ( (، (( كلم)

نتاجة لأ قف نشاط يلشركة.
ر عين:

   Muriel يلساد)ة))

شقة) عن ينه)ي)) ر  (THEILLAUMAS
طريق) يلحديقة،) 3ـ4،إقامة  ت) أقم 
مريكش) (41111 ( (، (( كلم) ترأيكا،)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
بأاأيخ)11)شتنبر)1)1))رفي شقة أقم)
3ـ4،إقامة يلحديقة،)طريق ترأيكا،) ت)

كلم)))،))-)41111)مريكش يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
دجنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)118161.
588I

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة يلعا ن يلساقاة)

يلحمريء

SAHARA AFRICA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة 
يلعا ن يلساقاة يلحمريء

صندرق يلبريد 66)) ، 71111، 
يلعا ن يملغرب

SAHARA AFRICA  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 

تمناأة أقم 54 حي خط يلرملة 11 
يلعا ن - 71111 يلعا ن  يملغرب  

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
31(75

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((119 دجنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. SAHARA AFRICA
تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رخدمات إنشائاة مأن عة.
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-)تجاأة يبسماك.
-)تس يق يالسماك.

-)نقل يلبضائ .
يبسماك) رتأجير  ر3ا   شريء) (-

ريملأك الت يلبحرية
-)يسأيريد ر تصدير

تجهيز رتجهيز يملأك الت يلبحرية
-)تكااف يلسمك

-)تجماد يملأك الت يلبحرية
يملنأجات) رإنأاج  ر3ا   شريء) (-

يملساعدة
-)معالجة مخلفات يلبحر

-)نقل يبسماك ريملأك الت يلبحرية
-)شريء)ر3ا  معديت يلصاد

ريلق يأب) يلثكنات  ت أيد  (-
ريلسفن

من) ريلأجهيزيت  يملسألزمات  (-
مخألف يملنأجات

رمعالجة) يلأبلاط  تعما   (-
يبأضاات.

-)إنأاج رشريء)ر3ا  منأجات رم يد)
يلبناء

-)تجهيز يلن يفذ ريلف يصل
لألسماك) يلجملة  تجاأة  (-
ريملأك الت) ريلرخ يات  ريلقشريات 

يلبحرية
-)تركابات يملباني ريلسباكة

-)يإلنشاءيت ريلأجهيزيت يملخألفة
ريلكهر3اء) يملنزلاة  يلكهر3اء) (-

يلصناعاة
-)تعما  يلبستنة ريلنظافة

ريلطرق) يلعامة  يلحفر  تعما   (-
ريلشبكات يملأن عة ريلطرق رتعما )

يلتسطاح رإشاأيت يلطرق.
-)ت أيد معديت رمنأجات مأن عة)

-)تجاأة عامة.
-)تعما  رخدمات مأن عة..

زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 11 يلرملة) حي خط  (54 أقم) تمناأة 

يلعا ن)-)71111)يلعا ن))يملغرب)).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد مصطفى يببرص):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مصطفى يببرص عن ينه)ي))
عماأيت يلجديدة بدرن أقم يلطرفاية)

71151)يلعا ن))يملغرب)).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يببرص) مصطفى  يلساد 
بدرن) يلجديدة  عماأيت  عن ينه)ي))
أقم يلطرفاية)71151)يلعا ن))يملغرب))
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)6))دجنبر)

119))تحت أقم)3120/2021.
589I

ن أة

 H.T PURE MOROCCAN
TRADITIONAL ARTS

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

ن أة
هاالنة دأب يملجاط أقم 17 مريكش 

، 41131، مريكش يملغرب
 H.T PURE MOROCCAN

TRADITIONAL ARTS  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي بلدية كليز 
تجزئة يلريان 1 يلأجم  11 عماأة 
13 يلشقة أقم 5 مريكش - 41111 

مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118911

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

 H.T PURE MOROCCAN (:
. TRADITIONAL ARTS

غرض يلشركة بإيجاز):)*)يلصناعة)
يملنأجات) في  ريلأجاأة  ( يلأقلادية)

يلأقلادية)
*)يلأجاأة)

يملنأجات) رتصدير  يسأيريد  (*
يلأقلادية.

عن ين يملقر يالجأماعي):)بلدية كليز)
عماأة) (11 يلأجم ) (1 يلريان) تجزئة 
 41111 (- مريكش) (5 يلشقة أقم) (13

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلطريف) هند  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: يلطريف) هند  يلسادة 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلطريف  هند  يلسادة 
 41111   11 أقم) (1/73 عملاة عبير)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلطريف  هند  يلسادة 
 41111   11 أقم) (1/73 عملاة عبير)

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7977)1.
591I

FIDEXPERT

STE OMEGA CAFE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

FIDEXPERT
شاأع عال  يلفا�سي عماأة يلصف ة 
مكأب أقم 48 يلطابق يلخامس 

مريكش. ، 41111، مريكش يملغرب
STE OMEGA CAFE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 AV رعن ين مقرها يإلجأماعي

 ABDELKRIM EL KHATTABI

 RES. JAWAD(IMM. 109

 APPT(N°43 3EME  ETAGE

 GUELIZ(MARRAKECH 40000

.MARRAKECH MAROC

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.9687

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 غشت) (14 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

»111.111)دأهم«)تي من)»111.111 

عن) دأهم«) ((11.111« إلى) دأهم«)

طريق):))أف  يلقامة يإلسماة لألسهم)

يمل ج دة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

14)غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7119)1.

591I

يئأماناة ماهر

H FYAN CARS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

يئأماناة ماهر

1 عماأة يلعبا�سي شاأع عال  بن 

عبد هللا ، 6151)، يبن تحمد 

يملغرب

H FYAN CARS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

 N°(4 رعن ين مقرها يإلجأماعي

  LOTISSEMENT EL AFGHANI

 BEN(AHMED 26050 BEN

.AHMED MAROC

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.913

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

1)1))تم تعاين) )1)شتنبر) يملؤأخ في)

يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

كمسير) (HOUMAID  YOUSSEF

رحاد

تبعا إلقالة مسير.
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( يحمد) ببن  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)44.
59(I

FIDUCIAIRE BELVEDERE

 HEALTH EMERGENCY
GROUP

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BELVEDERE
 RUE(DE(VIMY  N°28
 BELVEDERE ، 20300،
CASABLANCA MAROC

 HEALTH EMERGENCY GROUP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 18 ممر 
م نطاين يلطابق 5 شقة 18 ڤا  
فل أي يملعاأيف - 1391) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517645

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.HEALTH EMERGENCY GROUP
يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلباضاء) بالديأ  يإلسعاف  بسااأيت 

ركل يملغرب.
ممر) (18 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
ڤا ) (18 شقة) (5 يلطابق) م نطاين 
يلديأ) ((1391 (- يملعاأيف) فل أي 

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يشرف) محمد  سالفي  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يشرف) محمد  سالفي  يلساد 
عن ينه)ي))658)شاأع محمد يلخامس)
إقامة زين يملحبة عماأة س شقة)413 
بلفدير)1311))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يشرف) محمد  سالفي  يلساد 
عن ينه)ي))658)شاأع محمد يلخامس)
إقامة زين يملحبة عماأة س شقة)413 
بلفدير)1311))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)33741.
593I

masma(consulting

فوسيرفيسبرو 
VOSERVICESPRO

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

masma(consulting
 av(hassan 1er ، 12000، 5

temara(MAROC
 VOSERVICESPRO ف سيرفيسبرر

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة أقم 
4 يلطابق يالر  إقامة قادأ مرس 
يلخير تماأة - 111)1  تماأة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

134(59
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
.VOSERVICESPRO(ف سيرفيسبرر

يلأجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ريلأجاأة يإللكتررناة ريلخدمات.

شقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)4)يلطابق يالر  إقامة قادأ مرس)

يلخير تماأة)-)111)1))تماأة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: أحمة) م يك  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة م يك أحمة عن ينه)ي))5) 
زنقة يإلمام حي عقبة بن ناف  آسفي)

46111)آسفي يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة م يك أحمة عن ينه)ي))5) 
زنقة يإلمام حي عقبة بن ناف  آسفي)

46111)آسفي يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)1917.
594I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AKYAS BADILA
ERRACHIDIA

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

أف  أتسما  يلشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE AKYAS BADILA
ERRACHIDIA  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي قصر 
تينجبيت يلخنك يلريشادية  - 

111)5 يلريشادية يملغرب.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.13743

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
أف ) تم  ((1(1 شتنبر) ((1 في) يملؤأخ 
أتسما  يلشركة بمبلغ قدأه)»71.111 
إلى) دأهم«)تي من)»111.111)دأهم«)
»171.111)دأهم«)عن طريق):))تقديم)

حصص نقدية تر عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالرشادية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)8)4.
595I

masma(consulting

 JORBI الجربي سيرفيس
SERVICES

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

masma(consulting
 av(hassan 1er ، 12000، 5

temara(MAROC
 JORBI SERVICES يلجربي سيرفيس

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شقة أقم 
4 يلطابق يالر  إقامة قادأ مرس 

يلخيرتماأة يملغرب - 111)1 تماأة  
يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
134(61

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)يلجربي)

.JORBI SERVICES(سيرفيس
:)يلأجاأة ر) غرض يلشركة بإيجاز)

يلأجاأة ياللكتررناة ر يلخدمات.
شقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)4)يلطابق يالر  إقامة قادأ مرس)
تماأة)) (1(111 (- يملغرب) يلخيرتماأة 

يملغرب.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد يلجربي عبد يلجلال):))511 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد محسن مبررأ):))511)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي))) مبررأ  محسن  يلساد 
يلدأيأكة) تجزئة سادي سعاد  (3(6

يكادير)81111))يكادير يملغرب.
يلجلال) عبد  يلجربي  يلساد 
حي) شهاد  تجزئة  (16 ( عن ينه)ي))
آسفي) ( (46111 آسفي) يلجريفات 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلجلال) عبد  يلجربي  يلساد 
حي) شهاد  تجزئة  (16 ( عن ينه)ي))
آسفي) ( (46111 آسفي) يلجريفات 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)1918.
596I

STREET BUSINESS CENTER

 INNOVATION SERVICE
TECHNOLOGIE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

STREET BUSINESS CENTER
عماأة أقم 11، أقم 7، زنقة يلحرية، 
جليز، مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
 INNOVATION SERVICE

TECHNOLOGIE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي : أقم 4 
، إقامة ش قي ، شاأع يلشهديء -  - 

41111 مريكش يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.8194

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ماأس) (15 في) يملؤأخ 
 INNOVATION SERVICE حل)
ذيت) شركة  (TECHNOLOGIE
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
 11.111 أتسمالها) مبلغ  يل حاد 
دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم)
يلشهديء) شاأع  (، ش قي) إقامة  (، (4
نتاجة) يملغرب  مريكش  (41111  -   -

لأ قف نشاط يلشركة.
ر عين:

   Mathieu( Stephane يلساد)ة))
(، (4 أقم) ر عن ينه)ي)) (BECQUAERT
إقامة ش قي)،)شاأع يلشهديء)41111 
مريكش يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
 4 أقم) رفي  ((1(1 ماأس) (15 بأاأيخ)
(- يلشهديء) شاأع  (، ش قي) إقامة  (،

41111)مريكش يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ن نبر) ((3 بأاأيخ) ( بمريكش) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)117571.
597I

شركة فاديبك  ش.م.م

SOREPLAST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

شركة فاديبك  ش.م.م
حي يملجد شاأع يلقدس أقم 75 
يلطابق يلثالت شقة أقم 8 ، 

91181، طنجة يملغرب
SOREPLAST شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تم دة، 

يلكدي ة يلسفلاة أقم 146 - 93111 
تط ين يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(1(37
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

»561.111)دأهم«)تي من)»111.111 
عن) دأهم«) (661.111« إلى) دأهم«)
تر) نقدية  حصص  تقديم  ( (: طريق)

عاناة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
7))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3869.
598I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 LA GRANDE BOULANGERIE
 PATISSERIE DE
MARRAKECH

عقد تساير حر بصل تجاأي))يبشخاص)

يلطباعا ن)
عقد تساير حر بصل تجاأي

 LA GRANDE BOULANGERIE
PATISSERIE DE MARRAKECH

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلساد)ة))) تعطى  ((1(1 غشت) (13
)ة)) يلحامل) (FATIMA MOBARKI
 E1198(( ( ( أقم) يل طناة  للبطاقة 
 5145 يلأجاأي) بالسجل  يملسجل 
حق) بمريكش  يلأجاأية  باملحكمة 
يلأجاأي) لألصل  يلحر  يلتساير 
(- ي غ زالفاا) زنقة  (3( ب) يلكائن 
للساد)ة)) يملغرب  مريكش  (41111
 SHARAZADE  AIT ABDELLAH
أقم))) يل طناة  للبطاقة  )ة)) يلحامل)
سنة تبأدئ من) (4 ملدة) ( (EE714468
11)غشت)1)1))ر تنأهي في)31)ي لا ز)
5)1))مقابل مبلغ شهري)45.000,00  

دأهم.
599I

مكأب معيشة للحسابات ر يبستشاأيت يلجبائاة

EL HAOUZI ELEGANCE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مكأب معيشة للحسابات ر 
يبستشاأيت يلجبائاة

حي يلسالم بل ك E  أقم )) -- سادي 
سلامان ، 11)14، سادي سلامان 

يملغرب
EL HAOUZI ELEGANCE  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي كريج أقم 

) حي يلسالم بل ك 14 أقم 13) - 

11)14 سادي سلامان يملغرب 

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3(33

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (1(

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 EL (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. HAOUZI ELEGANCE

با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملالبس يلجاهزة)

يعما  مخألفة).

عن ين يملقر يالجأماعي):)كريج أقم)
 -  (13 أقم) (14 بل ك) حي يلسالم  ((

11)14)سادي سلامان يملغرب).

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

((: ( يلح زي) يلسالم  عبد  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلح زي)) يلسالم  عبد  يلساد 
 39 أقم) ((1 حي بام بل ك) عن ينه)ي))

11)14)سادي سلامان يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلح زي)) يلسالم  عبد  يلساد 
 39 أقم) ((1 حي بام بل ك) عن ينه)ي))

11)14)سادي سلامان يملغرب
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) ( سلامان) بسادي  يالبأديئاة 

9))شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
611I

fam(consulting

AGAFAY GREEN LODGE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

 AGAFAY GREEN LODGE SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم 
1 ريحة سادي يلريهام ف 69) - 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

113(41
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 فبريير) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AGAFAY GREEN LODGE SARL
منظم) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحفالت،يملهرجنات،يلفن ن
مزأعة يلضاافة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)محل أقم)
 -  (69 ف) يلريهام  سادي  ريحة  (1

41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
مبلغ أتسما  يلشركة:)50.000,00 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
أشاد) م الي  يلا سفي  يلساد 
عن ينه)ي))ح م يقامة سعد هللا عماأة)

ت أقم)11 41111)مريكش يملغرب.

يفدي يسماعال عن ينه)ي))بساتين)
 (( شقة) عماأة ب1) (3 تاأكة مجم )

تاأكة)41111)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلا سفي م الي أشاد عن ينه)ي))
ح م يقامة سعد هللا عماأة ت أقم)11 

41111)مريكش يملغرب
يفدي يسماعال عن ينه)ي))بساتين)
 (( شقة) عماأة ب1) (3 تاأكة مجم )

تاأكة)41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ماأس) (1( بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)761)11.
611I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

AMASHE اماش
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاأع زأقط ني يقامة 

يلزأقط ني يلطابق يلسادس ، 
1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب
AMASHE يماش شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 55 شاأع 
الك أنيش يلطابق يلسادس مكأب 

11ب  - 1111) يلديأ يلباضاء 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517483

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

AMASHE)يماش.

يقأناء) (• (: بإيجاز) غرض يلشركة 

تر) يملباشر  ريالسأغال   رتط ير 

يبأي�سي) جما   رتأجير  يملباشر  غير 

رجما  يملمألكات يملخصصة حصرًيا)

يملباني) عام جما   ربشكل  للزأيعة،)

يملمألكات) جما   ركذلك  يلقررية،)

هذي) لأحقاق  يلالزمة  يملنق لة 

يلغرض؛

•)يإلنأاج يملباشر رغير يملباشر ر3ا )

جما  يملنأجات يلزأيعاة.

•)مماأسة تي نشاط زأيعي بما في)

ذلك على رجه يلخص ص تلك يلتي)

يلعام) قان ن  من  (46 يملادة) تغطيها 

للضريئب.

شركة) تي  رإديأة  يملساهمة  (•

بأي) زأيعي  يسأغال   رتي  زأيعاة 

شكل من يبشكا ..

55)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)

مكأب) يلسادس  يلطابق  الك أنيش 

11ب))-)1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلعلمي) يلا ن�سي  يلتهامي  يلساد 

دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلعلمي) يلا ن�سي  يلتهامي  يلساد 

عن ينه)ي))يقامة حديئق يملحاط أقم)

)19)ديأ ب عزة)1111))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلعلمي) يلا ن�سي  يلتهامي  يلساد 

عن ينه)ي))يقامة حديئق يملحاط أقم)

)19)ديأ ب عزة)1111))يلديأ يلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794389.

61(I

FLASH ECONOMIE

IMMO ADRO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue(des(Forces(armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IMMO ADRO شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي )1 زنقة 

يل حدة محل أقم 1 مرس يلسلطان  
- 1111) يلديأ يلباضاء  يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5175(5

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 IMMO(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.ADRO
ركالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
إديأة) يلعقاأيت  ر3ا   شريء) (, عقاأية)
يلعقاأ،ر�سي يمللكاة يملشتركة يإلشهاأ)

ريملساعدة يلعقاأية..
زنقة) (1( (: عن ين يملقر يالجأماعي)
1)مرس يلسلطان)) يل حدة محل أقم)

- 1111))يلديأ يلباضاء))يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 361.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 3.611 ( (: ( يدأكي) محمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( يدأكي) محمد  يلساد 
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مكرأ شاأع يملقارمة طابق) (((( أقم)
3)شقة)19)بن يجدية))1111))يلديأ)

يلباضاء))يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( يدأكي) محمد  يلساد 
مكرأ شاأع يملقارمة طابق) (((( أقم)
3)شقة)19)بن يجدية))1111))يلديأ)

يلباضاء))يملغرب)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794411.
613I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

NAYLISMA نايلسما
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاأع زأقط ني يقامة 

يلزأقط ني يلطابق يلسادس ، 
1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

NAYLISMA نايلسما شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 131شاأع 
تنفا، إقامة تزرأ، مكأب أقم 11 ب - 

1111) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517(47
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

NAYLISMA)نايلسما.
يقأناء) (• (: بإيجاز) غرض يلشركة 
تر) يملباشر  ريالسأغال   رتط ير 
يبأي�سي) جما   رتأجير  يملباشر  غير 
رجما  يملمألكات يملخصصة حصرًيا)
يملباني) عام جما   ربشكل  للزأيعة،)
يملمألكات) جما   ركذلك  يلقررية،)

هذي) لأحقاق  يلالزمة  يملنق لة 
يلغرض؛

•)يإلنأاج يملباشر رغير يملباشر ر3ا )
جما  يملنأجات يلزأيعاة.

•)مماأسة تي نشاط زأيعي بما في)
ذلك على رجه يلخص ص تلك يلتي)
يلعام) قان ن  من  (46 يملادة) تغطيها 

للضريئب.
شركة) تي  رإديأة  يملساهمة  (•
بأي) زأيعي  يسأغال   رتي  زأيعاة 

شكل من يبشكا .
عن ين يملقر يالجأماعي):)131شاأع)
تنفا،)إقامة تزرأ،)مكأب أقم)11)ب)-)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عزيز عبدر سام ):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد عزيز عبدر سام  عن ينه)ي))
3)زنقة بل ش لحسن يل يزيس)1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عزيز عبدر سام  عن ينه)ي))
3)زنقة بل ش لحسن يل يزيس)1111) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794181.
614I

SOFIMED CONSULTING AND NEGOCE SARL

DEMLOC SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 SOFIMED CONSULTING AND
NEGOCE SARL

تجزئة عبد يمل من 69 يأض يلصغير، 
يلطابق يلثاني ، 8811)، يملحمدية 

يملغرب
DEMLOC SARL AU شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يملسيرة ف ب 9) يلطابق يلثالث 

يلشقة يلرقم 19 - 8811) يملحمدية 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(8917

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DEMLOC SARL AU
تعما ) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملقارالت ريبعما  يملخألفة)
يلهندسة يملدناة ريلبناة يلأحأاة.

نقل يلبضائ  للذيت رلآلخرين
)يلبناء))جما  يلحرف).)

تأجير يملعديت)).
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلثالث) يلطابق  ((9 ب) ف  يملسيرة 
19 - 8811))يملحمدية) يلشقة يلرقم)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد تمين غباأ)):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد تمين غباأ))عن ينه)ي))تجزئة)
 41131 تاأكة) يلرقم45) حرر�سي 

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد تمين غباأ))عن ينه)ي))تجزئة)
 41131 تاأكة) يلرقم45) حرر�سي 

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)115).
615I

CABINET(SEDDIK(&(ASSOCIES

BEN DESIGN بين ديزاين
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

CABINET(SEDDIK & ASSOCIES
185 شاأع زأقط ني يقامة 

يلزأقط ني يلطابق يلسادس ، 
1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب

BEN DESIGN بين ديزيين شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 39، شاأع 
الال ياق ت يلطابق 6  - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.33314

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في))1)ي لا ز)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
 -   6 شاأع الال ياق ت يلطابق) (،39«
إلى) يملغرب«) يلباضاء) يلديأ  ((1111
(- يلريب ) يلطابق  ينفا  شاأع  (164«

1111))يلديأ يلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794163.
616I

fj(conseil

COMET SECURITE PRIVEE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fj(conseil
أفم 1151 يلطابق 11 حي يلقدس 

)1 ب )1 خريبكة ، 5111)، 
خريبكة يملغرب

 COMET SECURITE PRIVEE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
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رعن ين مقرها يإلجأماعي أفم 1151 

يلطابق 11 حي يلقدس )1 ب )1 

خريبكة خريبكة 5111) خريبكة 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5313

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((118 فبريير) ((1

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.COMET SECURITE PRIVEE

غرض يلشركة بإيجاز):)يلحريسة.

أفم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

)1)ب) 11)حي يلقدس) 1151)يلطابق)

)1)خريبكة خريبكة)5111))خريبكة)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبد يلجلال ثلج عن ينه)ي))

يلهدى) حي  يلعدرية  أيبعة  زنقة  (15

5111))خريبكة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد عبد يلجلال ثلج عن ينه)ي))

يلهدى) حي  يلعدرية  أيبعة  زنقة  (15

5111))خريبكة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بخريبكة))بأاأيخ)7))ماأس)

118))تحت أقم)81.

617I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE LAHRIGATE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA(MAROC
STE LAHRIGATE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلرحمة 
14، قرب مدأسة يلحي يلجديد، 
يلديخلة. - 73111 يلديخلة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
177(5

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LAHRIGATE
يسأيريد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ر3ا  تدريت يلقااس..
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلحي) مدأسة  قرب  (،14 يلرحمة)
يلجديد،)يلديخلة.)-)73111)يلديخلة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: فاتح) يلناجم  يلساد 
حصة بقامة)100,00)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فاتح  يلناجم  يلساد 

يلعا ن)71111)يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فاتح  يلناجم  يلساد 

يلعا ن)71111)يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

ماأس)1)1))تحت أقم)473.
618I

SARL

KENZOURIT SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
KENZOURIT SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 75 شاأع 
ينفا كل س دي بررفانس يلطابق 
9 شقة ب 118 - 111)) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.514865

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في))1)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
شاأع ينفا كل س دي بررفانس) (75«
 ((111  -  118 ب) شقة  (9 يلطابق)
»يملحل) إلى) يملغرب«) يلباضاء) يلديأ 
زنقة يحمد يلقدميري حي) (3 يلأجاأي)
فا  فل أي إقامة جاسانت معاأيف))

- 111)))يلديأ يلباضاء))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)33519.
619I

STE AUCOGEST SARL

ABOU OUAKIL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY(AL(QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
ABOU OUAKIL شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 173 
بل ك )11 حي يلشرف تكادير - 

81111 تكادير يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(3177

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 11)شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  ABOU OUAKIL يل حاد) يلشريك 
مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)
بل ك) (173 أقم) يإلجأماعي  مقرها 
 81111 (- تكادير) يلشرف  حي  (11(
يلصع 3ات) (: تكادير يملغرب نتاجة  )
ريلعريقال يلتي ريجهتها يلشركة منذ)

يلأأسيس.
أقم) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
173)بل ك))11)حي يلشرف تكادير))-)

81111))تكادير يملغرب.)
ر عين:

يلساد)ة)))عبد يلرحام)))تب  ركال)
 11( بل ك) (173 أقم) عن ينه)ي)) ر 
يملغرب) تكادير  ( (81111 يلشرف) حي 

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116641.
611I

fam(consulting

G SERVICE C
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

G SERVICE C شركة ذيت 
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يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

عبد يلكريم يلخطابي يقامة ج يد 

عماأة119 شقة أقم43

يلطابق 3  - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

111133

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 يناير) (1(

يبسا�سي لشركة ذيت

باملميزيت) يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 G (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. SERVICE C

غرض يلشركة بإيجاز):)يسأيريد ر)

تصدير يجزيء)يلسااأيت.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

ج يد) يقامة  يلخطابي  يلكريم  عبد 

عماأة119)شقة أقم43

 41111 (- مريكش) (3 يلطابق)

مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة م نى بن حدر عن ينه)ي))

شقة7  يلجن ب  ج هرة  يقامة 

يلعزرزية)41111)مريكش يملغرب.

باص ) يمين  محمد  يلساد 

عن ينه)ي))تجزئة يرالد طالب زنقة)14 
أقم)19)ع/ش يلباضاء)1111))يلديأ

يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة م نى بن حدر عن ينه)ي))

شقة7  يلجن ب  ج هرة  يقامة 

يلعزرزية)41111)مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
فبريير) (15 بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)86)1)1.
611I

HBLAWFIRM

CLARITY MEDICAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

HBLAWFIRM
 Rue(Farabi, Bd(Rachidi, ,6

 Résidence(Toubkal, 2ème(étage
 Gauthier, Casablanca ، 20060،

Casablanca(Maroc
CLARITY MEDICAL شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 16 شاأع 

حسن يلسكأاني يلدرأ يبأ�سي 
سادي بلا ط  - 51)1) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517613

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CLARITY MEDICAL
تسير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلقام يملنق لة.
 16 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأع حسن يلسكأاني يلدرأ يبأ�سي)
يلديأ) ((1(51 (- ( بلا ط) سادي 

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
: يملنجرة) سعدي  محمد   يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (5.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يملنجرة) سعدي  محمد  يلساد 
اليت،) تجزئة  (1( عن ينه)ي))
يلباضاء)) يلديأ  ((1151 كالاف أناا.)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملنجرة) سعدي  محمد  يلساد 
اليت،) تجزئة  (1( عن ينه)ي))
يلباضاء)) يلديأ  ((1151 كالاف أناا.)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794557.
61(I

SMOUNIAMINA

SOCIÉTÉ RAJA FOOD  SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

SMOUNIAMINA
 IMMB 13 RUE(MARMOUCHA
 ET(SEBTA(APPT 8 ATLAS(FES ،

30000، FES(MAROC
 SOCIÉTÉ(RAJA(FOOD  SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مـحـل 
أقم 3)6 تجرئة يلقرريين طريق 

عين يلشقف فــاس - 31111 فــاس 
يملـــغــرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69677

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOCIÉTÉ RAJA FOOD  SARL

با  م يد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلأغـدية يلعامـة

تس يق يملالبس يلجاهزة

يالستريد ر يلأصدير.

مـحـل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
طريق) يلقرريين  تجرئة  (6(3 أقم)

فــاس) (31111 (- عين يلشقف فــاس)

يملـــغــرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
يلعبدالري) يلعزيز  عبد  يلساد 
 111 بقامة) حصة  (511 ( (: يلعل ي)

دأهم للحصة).
يلساد عـثـمـان يلعبدالري يلعل ي)
دأهم) (111 بقامة) حصة  (511 ( (:

للحصة.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلعبدالري) يلعزيز  عبد  يلساد 
مـجـمـ عــة) (93( عن ينه)ي)) يلعل ي 

يلـر3ـاط) (11 يلنـهـضـة) حي  يلـعـهـد 

31111)فــاس يملــغــرب.
يلساد عـثـمـان يلعبدالري يلعل ي)
شاأع) يلنخال  تجـزئة  ((1 عن ينه)ي))

 31111 عال  بن عبدهللا م ج فـاس)

فــاس يملــغــرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلعبدالري) يلعزيز  عبد  يلساد 
مـجـمـ عــة) (93( عن ينه)ي)) يلعل ي 

يلـر3ـاط) (11 يلنـهـضـة) حي  يلـعـهـد 

31111)فــاس يملــغــرب
يلساد عـثـمـان يلعبدالري يلعل ي)
شاأع) يلنخال  تجـزئة  ((1 عن ينه)ي))

 31111 عال  بن عبدهللا م ج فـاس)

فــاس يملــغــرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4301/2021.

613I
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FIDUGRA

IZAK TRUCKS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUGRA
شاأع محمد يلخامس عماأة يمناأ 
أقم 4) يلطابق يلثالث ينزكان ، 

86151، يكادير يملغرب
IZAK TRUCKS شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  م طنة 
بالرقم 18 يلطابق يالر  عماأة 

يرملال شاأع يلحسن يلثاني - 1)811 
يكادير يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
48959

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((6
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 IZAK (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.TRUCKS
نقل) ((1 (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  رطناا ر درلاا لصالح يلغير.
)))عابر للجماأك,)ركال شحن.

3))يالنشطة يلل جيستاكاة..
م طنة) ( (: عن ين يملقر يالجأماعي)
عماأة) يالر   يلطابق  (18 بالرقم)
يرملال شاأع يلحسن يلثاني)-)1)811 

يكادير يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: خالد) نعامي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) خالد  نعامي  يلساد 
يلحي) (181 شاأع م الي عبدهللا أقم)

يلحسني)86351)ينزكان يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) خالد  نعامي  يلساد 
يلحي) (181 شاأع م الي عبدهللا أقم)

يلحسني)86351)ينزكان))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)116595.
614I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE ELECTROBOBINAGE
ENNOUR SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
343 شاأع محمد يلخامس أقم 5 

يلطابق يلثالث  بني مال  ، 3111)، 
بني مال  يملغرب

 STE ELECTROBOBINAGE
ENNOUR SARL AU  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

ش قي 1، أقم 141 ، يلحي يلحسني  - 
3111) بني مال  يملغرب .

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.9199
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)16)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
يلحي) (، (141 أقم) (،1 ش قي) »شاأع 
بني مال  يملغرب) ((3111 (- ( يلحسني)
 (8-19-ILOT(إلى)»يلقطب يلفالحي(«
مال ))) بني  ((3111 (- ( يمباأك) ترالد 

يملغرب)».
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)985.
615I

SARL

 SOUKKANIA GESTION
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
 SOUKKANIA GESTION SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 
سماة إقامة شهرزيد 3، يلطابق 
5 أقم )) يلنخال - 111)) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517553
 (9 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SOUKKANIA GESTION SARL
يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلعقاأي.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (،3 شهرزيد) إقامة  سماة 
يلديأ) (((111 (- يلنخال) ((( أقم) (5

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (ABLINE( :( ( 500 يلشركة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
  DOUKALA( INVEST( : يلشركة)
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 4 عن ينه)ي)) (ABLINE يلشركة)
يلديأ) (((111 ( مسلم) يالمام  زنقة 

يلباضاء)يملغرب.
  DOUKALA INVEST يلشركة)
 ((111 ( ينفا) شاأع  ((11 عن ينه)ي))

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 MOHAMED EL يلساد)
يقامة) عن ينه)ي)) (KOUHENE
19)شاأع عبد يلهادي) يلفردرس فاال)
ب طالب ح ح))111)))يلديأ يلباضاء)

يملغرب
 MOHAMED YOUSSEF يلساد)
يقامة) عن ينه)ي)) (EL KOUHENE
طريق يزم أ ح ح)) يلفردرس فاال13)

111)))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)33598.
616I

fam(consulting

HAYATINE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

HAYATINE SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
عبد يلكريم يلخطابي يقامة ج يد 

عماأة119 شقة أقم43
يلطابق 3  - 41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
111149

دجنبر) ((4 في) مؤأخ  (- بمقأ�سى)
يبسا�سي) يلقان ن  إعديد  تم  ((1(1

لشركة ذيت يملسؤرلاة
يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
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.HAYATINE SARL
رساط) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تجاأي.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
ج يد) يقامة  يلخطابي  يلكريم  عبد 

عماأة119)شقة أقم43
 41111 (- مريكش) (3 يلطابق)

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلعل ي  هند  يلسادة 
يلقناأية) كريرة  دريأ  يمللكي  يلقصر 

41111)مريكش يملغرب.
عن ينه)ي)) يبررز  نج ى  يلسادة 
مريكش) (41111 ب) يساف  (368

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يبررز  نج ى  يلسادة 
مريكش) (41111 ب) يساف  (368

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يناير) (1( بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))11936.
617I

QUAD LOCATION

QUAD LOCATION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

QUAD LOCATION
مريكش دريأ يرالد منص أ ريحة 
سادي يبريهام يلب أ ، 41111، 

مريكش يملغرب
QUAD LOCATION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مريكش 
دريأ يرالد منص أ ريحة سادي 
يبريهام يلب أ - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

11693

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 QUAD(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.LOCATION

شريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلناأية) يلدأيجات  ريصالح  ركريء)

يلسااحاة يلرملاة ذيت يلثالث ريالأب )

عجالت.

مريكش) (: يملقر يالجأماعي) عن ين 

سادي) ريحة  منص أ  يرالد  دريأ 

مريكش) (41111 (- يلب أ) يبريهام 

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 51 ( (: جعفري) ي سف  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

حصة) (51 ( (: فكير) عزيز  يلساد 

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد ي سف جعفري عن ينه)ي))

ريحة) منص أ  يرالد  دريأ  مريكش 

سادي يبريهام يلب أ)41111)مريكش)

يملغرب.

يلساد عزيز فكير عن ينه)ي))فرنسا)

77176)سفاني ل تمبل فرنسا.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد ي سف جعفري عن ينه)ي))

ريحة) منص أ  يرالد  دريأ  مريكش 

سادي يبريهام يلب أ)41111)مريكش)

يملغرب

يلساد عزيز فكير عن ينه)ي))فرنسا)

77176)سفاني ل تمبل فرنسا

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7865)1.
618I

fam(consulting

LES DEUX AMIS TRAITEURS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech

maroc
 LES DEUX AMIS TRAITEURS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يقامة 

باغدي محل 9 أقم 488 يملسيرة 1 
D - 40000 مريكش

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

113749
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) (16

يبسا�سي لشركة ذيت
باملميزيت) يملحدردة  يملسؤرلاة 

يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 LES (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DEUX AMIS TRAITEURS
مم ن) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلحفالت.
يقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 D 1(باغدي محل)9)أقم)488)يملسيرة

41111 -)مريكش
يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 41.111 يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) لالى  نزهري  يلسادة 
يلررضات)1)أقم))8 41191)مريكش)

يملغرب.
يلساد يلعبريدي مال د عن ينه)ي))
 41161  11(3 أقم) (5 يملحاماد)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) لالى  نزهري  يلسادة 
يلررضات)1)أقم))8 41191)مريكش)

يملغرب
يلساد يلعبريدي مال د عن ينه)ي))
 41161  11(3 أقم) (5 يملحاماد)

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ماأس) (16 بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)999))1.
619I

fam(consulting

PHARMACIE AIN SOUNA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

 PHARMACIE AIN SOUNA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 5) 

يلطابق يلسفلي GH 8 عماأة ت 6 عين 
يلسنة يملحاماد

يلجن بي - 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11(115

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 يناير) (19

يبسا�سي لشركة ذيت مسؤرلاة
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
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يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PHARMACIE AIN SOUNA
غرض يلشركة بإيجاز):)صادلاة.

 (5 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلطابق يلسفلي)GH 8)عماأة ت)6)عين)

يلسنة يملحاماد
يلجن بي)-)41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 411.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) حسناء) بريك   يلسادة 
 1(8 أقم) يلحمريء) تجزئة  يمرشيش 

41111)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) حسناء) بريك   يلسادة 
 1(8 أقم) يلحمريء) تجزئة  يمرشيش 

41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يناير) ((( بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)111573.
6(1I

fam(consulting

RALLIER
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

RALLIER شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يلسفلي عماأة أيڤير بالم ڤاال )9 

ريحة سادي يبريهام -
41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

11(349
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 فبريير) (15

يبسا�سي لشركة ذيت
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.RALLIER
تساير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

خدماتي.
يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 9( ڤاال) بالم  أيڤير  عماأة  يلسفلي 

ريحة سادي يبريهام)-
41111)مريكش يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 11.111 يلشركة:) أتسما   مبلغ 
دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

ييزيبال) يلسادة م ي مريم ماأي 
ريحة) (9( ڤاال) بالم  أيڤير  عن ينه)ي))

سادي يبريهام)41111
مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

ييزيبال) يلسادة م ي مريم ماأي 
ريحة) (9( ڤاال) بالم  أيڤير  عن ينه)ي))

سادي يبريهام)41111
مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
فبريير) (16 بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)9)16)1.
6(1I

fam(consulting

RIAD IMMO MARRAKECH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

 RIAD IMMO MARRAKECH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي يقامة ج يد عماأة 

119 شقة أقم 43
يلطابق يلثالث مريكش - 41111 

مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118383

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 تكأ 3ر) (19

يبسا�سي لشركة ذيت
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)

يل حاد باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RIAD (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.IMMO MARRAKECH
ركالة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عقاأية،يلعقاأ،)منعش عقاأي،شريء)

ر3ا  يالمالك يلعقاأية.
عن ين يملقر يالجأماعي):)شاأع عبد)
يقامة ج يد عماأة) يلخطابي  يلكريم 

119)شقة أقم)43
 41111 (- يلطابق يلثالث مريكش)

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) أياض  عبادي  يلساد 
شاأع) (1 يلشأ ي) يلحي  (5 عطريني)

باأيس يلطابق يبر  يلشقة
أقم)4 41111)مريكش يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) أياض  عبادي  يلساد 

شاأع) (1 يلشأ ي) يلحي  (5 عطريني)
باأيس يلطابق يبر  يلشقة

أقم)4 41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ن نبر) (19 بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)117451.
6((I

fam(consulting

OUTSIGHT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
، 40000، marrakech(maroc

OUTSIGHT شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلنخال 
غ )/73 أقم 31 طابق 5 بل ك س 

شقة 5 سدي غانم مريكش - 41111 
مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
117161

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. OUTSIGHT
غرض يلشركة بإيجاز):)يملعل ماات)

مبرمج تكن ل جاا يملعل مات.
يلنخال) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بل ك س) (5 طابق) (31 أقم) (2/73 غ)
شقة)5)سدي غانم مريكش)-)41111 

مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
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رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلرريم  يبريهام  يلساد 
ييطي) عين  بلحاج  عرصة  (17 أقم)
 41111 مريكش) يلجن بي  يلنخال 

مريكش يملغرب.
يلساد يي ب ييت يملخأاأ عن ينه)ي))
يملستشفى) حي  يلصنديلي  زنقة  (13

يسفي)1161))مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلرريم  أشاد  يلساد 
ييطي) عين  بلحاج  عرصة  (17 أقم)
 41111 مريكش) يلجن بي  يلنخال 

مريكش يملغرب
يلساد يي ب ييت يملخأاأ عن ينه)ي))
يملستشفى) حي  يلصنديلي  زنقة  (13

يسفي)1161))يسفي يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (16 يلأجاأية بمريكش بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)6185)1.
6(3I

fam(consulting

L ART DU PISE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

fam(consulting
 res(koutoubia(center 2 avenue

 hassan(II(gueliz 2 eme(etage(n°9
40000 ، مريكش يملغرب

L ART DU PISE شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملسيرة 1 د 
67 أقم 17 يقامة يلرجالي 1) طابق 4 

41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

117(17
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 L ART (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)
. DU PISE

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عقاأي).

عن ين يملقر يالجأماعي):)يملسيرة)1 
د)67)أقم)17)يقامة يلرجالي)1))طابق)
مريكش) (41111 مريكش) مريكش  (4

يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلألم دي  يدم  يلساد 
أياض يلعررس دأب شنأ ف أقم)81 

مريكش)41111)مريكش يملغرب).
يلألم دي) يلطاب  م الي  يلساد 
 16 أقم) (97 د) (1 يملسيرة) عن ينه)ي))

مريكش)41111)مريكش يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلألم دي  يدم  يلساد 
أياض يلعررس دأب شنأ ف أقم)81 

مريكش)41111)مريكش يملغرب
يلألم دي) يلطاب  م الي  يلساد 
 16 أقم) (97 د) (1 يملسيرة) عن ينه)ي))

مريكش)41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (19 يلأجاأية بمريكش بأاأيخ)

1)1))تحت أقم))3)6)1.
6(4I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 ALAOUI TRAVEL AND
TOURISM SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

Cabinet(Comptable(Marzofid
 Rue(Ibn(Aicha(Résid.les(huit

 paliers 5eme(Etage(Appt.n°51
 Guéliz(MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 ALAOUI TRAVEL AND

TOURISM SARL AU شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة ٱبن 
عائشة إقامة ثماناة نخالت يلطابق 

يلخامس يلشقة أقم51  جليز - 
41111 مريكش يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1189(1

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 ALAOUI TRAVEL AND (:

.TOURISM SARL AU
تنظام) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
تر) يلفردية  يإلقامات  تر  يلرحالت 
هذي) منأجات  با   تر  يلجماعاة 

يلنشاط.
يمكن) يلتي  يلخدمات  ت فير  (•
تقديمها تثناء)يلرحالت تر يإلقامات)،)
رال ساما حجز رإصديأ تذيكر يلنقل)،)
ريلأأجير ناابة عن عمالئها)،)ررسائل)
تماكن) في  يلغرف  رحجز  (، يلنقل)

يإلقامة ر)/)تر تقديم يلطعام)؛
يملأعلقة) يلخدمات  تقديم  (•
ساما) رال  (، يلسااحي) باالسأقبا  
يملدن) إلى  يلرحالت ريلزياأيت  تنظام 
ريمل يق  تر يملعالم يلأاأيخاة رخدمة)

يملرشدين ريملرشدين يلسااحاين.
إنأاج تر با  يلطررد يلسااحاة) (•
رتنفاذ يلعملاات يملرتبطة بتنظام) (،
(، يملماثلة) يبحديث  تر  يملؤتمريت 
ركذلك يبنشطة يلسااحاة يملرتبطة)
يبسماك) رصاد  ريلصاد  بالرياضة 
ريلجبا  ريبحديث يلفناة ريلثقافاة)
،)حاث تن كل هذه تشمل يلعملاات)
من يلخدمات يملنص ص) كل تر جزء)

عليها في هذه يملقالة..

عن ين يملقر يالجأماعي):)زنقة ٱبن)
عائشة إقامة ثماناة نخالت يلطابق)
(- جليز) ( أقم51) يلشقة  يلخامس 

41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
م الي) يلشهباري  يلعل ي  يلساد 
يسماعال):))1.111)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
م الي) يلشهباري  يلعل ي  يلساد 
تب يب) إقامة  عن ينه)ي)) يسماعال 
 41111   6 يلشقة) (7 جليز عماأة إي)

مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
م الي) يلشهباري  يلعل ي  يلساد 
تب يب) إقامة  عن ينه)ي)) يسماعال 
 41111   6 يلشقة) (7 جليز عماأة إي)

مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7986)1.
6(5I

global(compta(et(conseils

MISBAH CONSTRUCT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

global(compta(et(conseils
11,شاأع يبن ت مرت يلطابق يلثاني ، 

91111، طنجة يملغرب
MISBAH CONSTRUCT شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 1) شاأع 
عال  بن عبد هللا يقامة ياسمين أقم 

14 - 91111 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(1335
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في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MISBAH CONSTRUCT
تعما ) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلهدم رتجهيز يمل ق 
-)با  رتأجير رإديأة يإليجاأ رتقااد)

يبم ي  يملنق لة رغير يملنق لة.
1))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
عال  بن عبد هللا يقامة ياسمين أقم)

14 - 91111)طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عبد يلحي يملصباحي):))111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يملصباحي) يلحي  عبد  يلساد 
 17 أقم) دي  يفركا  يفدي  عن ينه)ي))
ي)) ب يرطا  (15 ب) بيس   (1 ب أطا )

51111)سبأة يسباناا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملصباحي) يلحي  عبد  يلساد 
 17 أقم) دي  يفركا  يفدي  عن ينه)ي))
ي)) ب يرطا  (15 ب) بيس   (1 ب أطا )

51111)سبأة يسباناا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8431.
6(6I

يتماناة يلخل د

مدرسة منتدى العلم خاصة : 
 ECOLE MONTADA EL ELM

PRIVE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

يتماناة يلخل د
عماأة ي )1 أقم 1 تجزئة يملنص أ 
مكناس ، 51151، مكناس يملغرب
مدأسة منأدى يلعلم خاصة : 
 ECOLE MONTADA EL ELM
PRIVE شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يلسفلي أقم 66 جنان مكناس) 
مكناس 51151 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

54(19
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (15
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)مدأسة)
 ECOLE (: خاصة) يلعلم  منأدى 

.MONTADA EL ELM PRIVE
غرض يلشركة بإيجاز):)يلأعلام).

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
مكناس)  جنان  (66 أقم) يلسفلي 

مكناس)51151)مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 333 ( (: كلأ م) ب زياني  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 333 ( (: محمد) ب زياني  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد ب زياني يحمد):))334)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة ب زياني كلأ م عن ينه)ي))
مكناس) (( مرجان) (( يلطابق) (196

51151)مكناس يملغرب.
عن ينه)ي)) محمد  ب زياني  يلساد 
مكناس) (( مرجان) (( يلطابق) (196

51151)مكناس يملغرب.
عن ينه)ي)) يحمد  ب زياني  يلساد 
مكناس) (( مرجان) (( يلطابق) (196

51151)مكناس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يللطاف) عبد  ب زياني  يلساد 
 ( مرجان) (( يلطابق) (196 عن ينه)ي))

مكناس)51151)مكناس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))399.
6(7I

)إئأماني يلبدأ

رياض سلين
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

إئأماني يلبدأ
شاأع يملقارمة عماأة تكايمدن حرف 
ت 1 شقة 14 مريكش ، 411111، 

مريكش يملغرب
أياض سلين    شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
تساف حرف س أقم 51 يلقب  

مريكش - 41111 مريكش يململكة 
يملغر3اة

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1181(

 13 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
أياض) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

سلين))).
تشغال) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

بيت يلضاافة.

تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلقب ) (51 أقم) س  حرف  تساف 
يململكة) مريكش  (41111 (- مريكش)

يملغر3اة.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: فاتحي) ياسين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) فاتحي  ياسين  يلساد 
  51 أقم) س  حرف  تساف  تجزئة 

41111)مريكش يململكة يملغر3اة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) فاتحي  ياسين  يلساد 
  51 أقم) س  حرف  تساف  تجزئة 

41111)مريكش يململكة يملغر3اة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7959)1.
6(9I

عبد يلعزيز يلدم ن

AM CLEAN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة
عبد يلعزيز يلدم ن

31 شاأع يملكساك مكأب 49 ، 
91113، طنجة يملغرب

AM CLEAN   شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 
 rdc -  61 يلس يني زنقة 41 أقم

91111 طنجة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.77831

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 تبريل) (1( يملؤأخ في)
 AM(شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 111.111 مبلغ أتسمالها) ( ( ( (CLEAN
يإلجأماعي) مقرها  رعن ين  دأهم 
 rdc   61 أقم) (41 حي يلس يني زنقة)
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(: نتاجة  ) يملغرب  طنجة  (- 91111
كساد في يلنشاط.

حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 rdc -   61 أقم) (41 زنقة) يلس يني 

91111)طنجة يملغرب.)
ر عين:

ر) يلط د  ( يلحسين) يلساد)ة))
يالناأة)) حي مسنانة ح مة  عن ينه)ي))
)ة)) يملغرب كمصفي) طنجة  (91111

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)
يملأعلقة بالأصفاة):)حي يلس يني زنقة)

rdc  61(41)أقم
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)76)46).
631I

FUDICAIRE ISMAILI

STE JSM CAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي يلأقدم بل ك ) أقم 17 يلسماأة 

ES-SMARA MAROC ،7(111 ،
STE JSM CAR شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
 AV EL رعن ين مقرها يإلجأماعي

 MAHGRIB(EL(AARABI(N°90 ES
SEMARA - 72000 يلسماأة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(391

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) ((8
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.JSM CAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
 AV EL (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 MAHGRIB EL AARABI N°91 ES
SEMARA - 7(111)يلسماأة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 (.511 ( (: يلساد صل ح يلجماني)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلجماني) محمد  سادي  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  ((.511 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد صل ح يلجماني عن ينه)ي))
أقم) درن  يل حدة  تجزئة  جن ب 

يلسماأة)111)7)يلسماأة يملغرب.
يلجماني) محمد  سادي  يلساد 
يره) بل ك  يل حدة  تجزئة  عن ينه)ي))
يلسماأة) (7(111 يلسماأة) (16 أقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد صل ح يلجماني عن ينه)ي))
أقم) درن  يل حدة  تجزئة  جن ب 

يلسماأة)111)7)يلسماأة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالسماأة))بأاأيخ)11)شتنبر)

1)1))تحت أقم)174/2021.
631I

TY CONSULTING

GLOBAL OCCAZ
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير نشاط يلشركة

TY CONSULTING
 RUE HALAB MERS SULTAN (6
 26 RUE(HALAB(MERS(SULTAN،
20140، CASABLANCA(MAROC
GLOBAL OCCAZ شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي شاأع 

سادي عبد يلرحمان، إقامة أي ، 

عين يلذياب - 1181) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

تغاير نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4169(1
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم تغاير) ((1(1 31)غشت) يملؤأخ في)
شريء) ر  با   (-« من) يلشركة  نشاط 

يلسااأيت يملسأعملة
يلسااأيت) تصدير  ر  إسأيريد  (-

يلجديدة ر يملسأعملة
يلسااأيت) تصدير  ر  إسأيريد  (-

يلفخمة يلجديدة ر يملسأعملة
ت زي ) ر  تصدير،) إسأيريد،) (-
ر) للسااأيت  بالنسبة  يلغااأ  قط  
يلعجالت««)إلى)»-)با  ر شريء،)إسأيريد)
ر) يملسأعملة  يلسااأيت  تصدير  ر 

يلجديدة
-)مخزن با  يلسااأيت

إسأيريد ر تصدير) با  ر شريء،) (-
يلدأيجات يملسأعملة ر يلجديدة

إسأيريد ر تصدير) با  ر شريء،) (-
يلباخريت يملسأعملة ر يلجديدة)».«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79416.
63(I

w-distribution

W-DISTRIBUTION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

w-distribution
يلحي يلصناعي سادي غانم مريكش 

، 41111، مريكش يملغرب
W-DISTRIBUTION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 41 سادي 

غانم مريكش - 41111 مريكش 
يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.11331
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 غشت) (18 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (3.111.111«
»111.111.))دأهم«)إلى)»5.111.111 
مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)
م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم))756)1.
633I

HTA CONSEIL

LOGICOLOR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

HTA CONSEIL
ملأقى شاأع محمد يلخامس رشاأع 
تلبير يبر  يلطابق يلساب  مكأب 

أقم 719 -، 1161)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

LOGICOLOR شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي ملأقى 
شاأع محمد يلخامس ر شاأع ييت با 
عمرين مبنى A يلطابق يلثاني مكأب 
أقم )1) - 1161) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517159
في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LOGICOLOR
تصنا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رتصدير) ريسأيريد  رتعبئة  ينأاج  ر 

رشريء)ر3ا  جما  يلكاماريات.
ملأقى) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأع محمد يلخامس ر شاأع ييت با)
يلطابق يلثاني مكأب) (A عمرين مبنى)
يلباضاء) يلديأ  ((1161  -  (1( أقم)
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يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 
2.000.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد هال  خلال):))8.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد هال  نبال):))6.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 6.111 ( (: ( يمزيل) حماد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد هال  خلال عن ينه)ي))زنقة)
11)1))يلديأ) ( 13)حي يلهناء) 31)أقم)

يلباضاء)يملغرب.
عن ينه)ي)) نبال  هال   يلساد 
تجزئة يلحكمة)19)ب سك أة)))718) 

يلن يصر يملغرب.
عن ينه)ي)) ( يمزيل) حماد  يلساد 
كالاف أناا) يلشباب  تجزئة  (16 أقم)

1)14)))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد هال  خلال عن ينه)ي))زنقة)
يلديأ) ((1(11 حي يلهناء) (13 أقم) (31

يلباضاء)يملغرب
عن ينه)ي)) نبال  هال   يلساد 
تجزئة يلحكمة)19)ب سك أة))718) 

يلن يصر يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793918.
634I

ficotrad(sarl

 OUARZAZATE RENT NEW
CAR SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 OUARZAZATE RENT NEW

CAR SARL شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلبهجة 
بل ك 6 أقم 4  - 45111 رأزيزيت 

يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.11351

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)14)ي لا ز)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»حي يلبهجة بل ك)6)أقم)4  - 45111 
حي) (14 »أقم) إلى) يملغرب«) رأزيزيت 
رأزيزيت)) (45111 (- يلذهبي) يملنص أ 

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ)11)غشت)

1)1))تحت أقم)473.
635I

ficotrad(sarl

 SCHWARZ RENTAL CAR
SARL A.U

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

ficotrad(sarl
 hay(el(hassani 146 ، 45000،

ouarzazate(maroc
 SCHWARZ RENTAL CAR SARL
A.U شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 31 

برج يلااق ت شاأع محمد يلخامس  - 
45111 رأزيزيت يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11665

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 SCHWARZ RENTAL CAR SARL

.A.U
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
 31 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
برج يلااق ت شاأع محمد يلخامس))-)

45111)رأزيزيت يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 SCHWARZ EVELINE يلسادة)
 111 ):)MARIA)حصة بقامة) (1.000

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 SCHWARZ EVELINE يلسادة)
يل اليات يملأحدة) عن ينه)ي)) (MARIA
يملأحدة) يل اليات  (1111 يبمريكاة)
يبمريكاة يل اليات يملأحدة يبمريكاة.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يبانا  زينب  يلسادة 
رأزيزيت) (45111 فضريك م) تجزئة 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم))53.
636I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

AGRI-SAFBIB NEGOCE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
AGRI-SAFBIB NEGOCE شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 

46 شاأع يل الء زنقة عبد يلخالق 
ط أيس يلديخلة - 73111 يلديخلة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

181(1
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (15
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
AGRI- (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.SAFBIB NEGOCE
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملنأجات يلزأيعاة يلخام ريلحا ينات)

يلحاة بالجملة)؛
يلزأيعاة) يبنشطة  مماأسة 
من) (، تشكالها) بجما   ريلحا يناة 
تن يع) جما   رإنأاج  زأيعة  خال :)
(، )يلبندرأة) ريلخضرريت) يلفاكهة 
يلفلفل) (، يلخااأ) (، يلفلفل) (، يللفت)
إلخ).) (، يلبطاخ) (، يلبطاخ) (، يبخضر)
يلضأن) من  بأن يعها  يملاشاة  تر3اة 
إلنأاج) رغيرها  ريلجما   ريببقاأ 

يللح م ريبلبان.).
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلخالق) عبد  زنقة  يل الء) شاأع  (46
يلديخلة) (73111 (- ط أيس يلديخلة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) (511 ( (: يلساد يي ب بيبال)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: يلنا أي) حلامة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) بيبال  يي ب  يلساد 

يلص يرة)44111)يلص يرة يملغرب.
يلسادة حلامة يلنا أي عن ينه)ي))

يلص يرة)44111)يلص يرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بيبال  يي ب  يلساد 

يلص يرة)44111)يلص يرة يملغرب
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (6 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

تبريل)1)1))تحت أقم)678.
637I

BCNG

STE: YES WE CATE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME(ETAGE(N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME(ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: YES(WE(CATE شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 65)، 
شاأع يلزأقط ني يلطابق 9 أقم )9  

- 1151) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5173(5
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE: (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.YES WE CATE
مشغل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مطعم.
(،(65 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأع يلزأقط ني يلطابق)9)أقم))9  - 

1151))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

150.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
((: عبديملغاث) سدأيتي  يلساد 
67.500,00)حصة بقامة)111)دأهم)

للحصة).
((: سعاد) حميش  يلساد 

67.500,00)حصة بقامة)111)دأهم)
للحصة).

يلسادة هاجر مديد):))15.000,00 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 675 (: يلساد سدأيتي عبديملغاث)
بقامة)111)دأهم.

يلساد حميش سعاد):)675)بقامة)
111)دأهم.

بقامة) (151 (: يلسادة هاجر مديد)
111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عبديملغاث) سدأيتي  يلساد 
زنقة كرساف يملدينة) (31 ( عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ((1151 يلقديمة)

يملغرب.
عن ينه)ي))))) سعاد  حميش  يلساد 

فرنسا)51)48)فرنسا فرنسا.
عن ينه)ي)) مديد  هاجر  يلسادة 
رأزيزيت) ( ((1151  43 حي تشكا أقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عبديملغاث) سدأيتي  يلساد 
زنقة كرساف يملدينة) (31 ( عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ((1151 يلقديمة)

يملغرب
عن ينه)ي)) مديد  هاجر  يلسادة 
رأزيزيت) ( ((1151  43 حي تشكا أقم)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
638I

SARL

YAM INDUSTRIES SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
YAM INDUSTRIES SARL   شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 131 شاأع 
ينفا إقامة يزرأ ب 11 ب  - 111)) 

يلديأ يلباضاء يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.518755

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 17)شتنبر) يملؤأخ في)
يلساد)ة))) للشركة  جديد  مسير 

IBRAHIMI YASSINE)كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)33518.
639I

fudcom

BRH.GLOBAL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

fudcom
 BD(HASSAN(II(N°202. 1ER
 ETAGE(BUREAU(N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°(1(.
 1ER(ETAGE(BUREAU(N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI(MELLAL

MAROC
BRH.GLOBAL شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يملسيرة 
) بل ك 48أقم 53 بني مال  - 

3111)  بني مال  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11855

 18 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي لا ز)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
BRH. (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.GLOBAL
غرض يلشركة بإيجاز):)مخبزة).

حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
بني مال ) (53 48أقم) بل ك) (( يملسيرة)

- 3111)))بني مال  يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ينفي�سي حسن) يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: حسن) ينفي�سي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) حسن  ينفي�سي  يلساد 
تيزنيت) يلزأقاء) يلعين  تجزئة  (63

85111)تيزنيت يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) حسن  ينفي�سي  يلساد 
تيزنيت) يلزأقاء) يلعين  تجزئة  (63

85111)تيزنيت يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)919.
641I

lakhlifa(sarl(d’associe(unique

 LAKHLIFA SARL D›ASSOCIE
UNIQUE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

 LAKHLIFA SARL D›ASSOCIE
UNIQUE  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي  رديدية 
يالمل بقعة أقم 331  ييت يدين 

يلخميسات
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(9371
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
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يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 LAKHLIFA SARL D’ASSOCIE

. UNIQUE
يشغا ) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
مأن عة ريلبناء)ر يالسأيريد ريلأصدير)

.
رديدية) يالجأماعي  يملقر  عن ين 
يدين) ييت  ( (331 أقم) بقعة  يالمل 

يلخميسات
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) لخلافة  ج يد  يلساد 
يملنى) تجزئة  (15 يلزنقة) ((4 أقم)

يلخميسات)15111)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) لخلافة  ج يد  يلساد 
يملنى) تجزئة  (15 يلزنقة) ((4 أقم)

يلخميسات)15111)يملغرب
641I

MAIROUCHE FISC

MRISIF SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

MAIROUCHE FISC
155 شاأع محمد يلسادس يقامة 

سلمى يلطابق يالر  أقم 13 كلمام ، 
81111، كلمام يملغرب

MRISIF SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي رلي 
يلعهد أقم 86 شاأع محمد يلسادس  

- 81111 كلمام يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

3683

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (((
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MRISIF SARL
:)با  يمل يد) غرض يلشركة بإيجاز)
مكأبة) يلطباعة ر يالشهاأ.) يلغديئاة.)

ر3ا  يالدريت يملدأساة.
رلي) حي  (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
86)شاأع محمد يلسادس)) يلعهد أقم)

- 81111)كلمام يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: مرزيك) يلساد مصطفى 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد يلنعمة سافر):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد مصطفى مرزيك عن ينه)ي))
  11 يل حدة) حي  ( أقم11) ((( نفة) ز 

71111)يلعا ن يملغرب.
عن ينه)ي)) سافر  يلنعمة  يلساد 
شاأع يلجيش يمللكي زنقة يهل بركة)

أفم)1)  81111)كلمام يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد مصطفى مرزيك عن ينه)ي))
  11 يل حدة) حي  ( أقم11) ((( نفة) ز 

71111)يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بكلمام)

1)1))تحت أقم)334/2021.
64(I

كنف ب

الزمرد للمبصريات
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

كنف ب
 Angle(Rue(OMAR(IBN(EL

 KHATTAB et RUE MUSTAPHA
 ،ARRAFII(IMM(B(N° 6 ، 14000

يلقناطرة يملغرب
يلزمرد للمبصريات شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 5)4 شاأع 
يلحسن يلأاني محل أقم 6 يلر3اط - 

11191 يلر3اط يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.141451

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)19)دجنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
»5)4)شاأع يلحسن يلأاني محل أقم)
يلر3اط يملغرب«) (11191 (- يلر3اط) (6
165)محل أقم) 1)عماأة) »يملسيرة) إلى)

1 - 1)1)1)تماأة))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) (19 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4)44.
643I

AMR CENTER

N HOUSE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

AMR CENTER
 77RUE(MOHAMED(SMIHA 8
 ETAGE ، 20080، CASABLANCA

MAROC
N HOUSE  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 77 زنقة 
محمد سماحة يلطابق 8  - 1181) 

يلديأ يلباضاء يملغرب 
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517151
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 N (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. HOUSE
إديأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملشررع.
زنقة) (77 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 (1181  -   8 محمد سماحة يلطابق)

يلديأ يلباضاء)يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلسادة صفاء)عبد يلرزيق):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد مررين يلنجاأ):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلرزيق) عبد  صفاء) يلسادة 
يلشقة) (( يلطابق) (151 عن ينه)ي))
باك ماس) (16551 باك ماس) (16581

فرنسا.
عن ينه)ي)) يلنجاأ  مررين  يلساد 
 16581 يلشقة) (( يلطابق) (151

باك ماس)16551)باك ماس فرنسا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلرزيق) عبد  صفاء) يلسادة 
يلشقة) (( يلطابق) (151 عن ينه)ي))
باك ماس) (16551 باك ماس) (16581

فرنسا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
644I

phoenicia

HULKAM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

phoenicia
 4rue(Bern(N1 Q(des(hopiteux

 Casablanca ، 20360،
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casablanca(maroc
HULKAM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 4 زنقة 
بيرن أقم 1 منطقة يملستشفاات 
يلديأ يلباضاء - 1361) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516(13
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.HULKAM
ينأاج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتح يل م يد يلبناء)يلأقلادي
يلكاماائاة) يملنأجات  تجهيز 

يملأعلقة باالأض ريلحائط.
زنقة) (4 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يملستشفاات) منطقة  (1 أقم) بيرن 
يلديأ يلباضاء)-)1361))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 911 ( (: يلقصبي) محمد  يلساد 
حصة بقامة)91.111)دأهم للحصة).

 111 ( (: يلساد يسماعال يلقصبي)
حصة بقامة)11.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلقصبي عن ينه)ي)) يلساد محمد 
 4 6))شاأع يلعرجان حي يلريحة أقم)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
يلقصبي) يسماعال  يلساد 
حي) يلعرجان  شاأع  ((6 عن ينه)ي))
يلديأ يلباضاء) ((1111 3 يلريحة أقم)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلقصبي عن ينه)ي)) يلساد محمد 
 4 6))شاأع يلعرجان حي يلريحة أقم)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)3591.
645I

transparence(fiscale

RSO TRAD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes(maroc
RSO TRAD شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 44 شاأع 

محمد يلسالري م.ج  - 31111 فاس  
يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.65113
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)16)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
(- ( م.ج) يلسالري  محمد  شاأع  (44«
»عين) إلى) يملغرب«) ( فاس) (31111
منق ش جماعة قنصرة دريأ يملرجة)
فاس))) (36((( (- ( يعق ب) م الي 

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)61)4.
646I

transparence(fiscale

RSO TRAD
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير نشاط يلشركة

transparence(fiscale
 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes(maroc

RSO TRAD شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي عين 

منق ش جماعة قنصرة دريأ يملرجة 
م الي يعق ب   )))36 فاس 

يملغرب.
تغاير نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.65113

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم تغاير) ((1(1 شتنبر) (16 يملؤأخ في)
يلعملة) »تغاير  من) يلشركة  نشاط 
إلى) يلنقدية ر يلأصدير ر يالسأيريد«)
ر) يلأصدير  ر  بالجملة  يالبقاأ  »با  

يالسأيريد«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)61)4.
647I

redallah(sarl

 POLY FREINAGE STATION
MAROC PFSM
إعالن مأعدد يلقريأيت

redallah(sarl
) زنقة س أيا يلشقة 15 شاأع 

يلحسن يلثاني يملدينة يلجديدة ، 
31111، فاس يملغرب

 POLY FREINAGE STATION
MAROC PFSM »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: أقم 449 
عماأة يلقدس حي يلقدس بنس دة - 

31111 فاس يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.38193

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)31)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
من) للشركة  يملقريالجأماعي  تغاير 
عماأة يلقدس حي يلقدس) (449 أقم)
 (6 بن س دة فاس يلى يلعن ين أقم)
بن) يلسفلي  يلطابق  يلنماء) تجزئة 

س دة فاس

قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
من) يلشركة  أيسما   برف   تذكير 
دأهما) (111111 يلى) دأهم  (11111
بمقاصة يلدي ن يملترتبة على يلشركة)

سنة))11)
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
خفض أيسما  يلشركة من)111111 
خساأيت) المأصاص  (1 يلى) دأهم 

يلشركة
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
1)دأهم يلى) أف  أيسما  يلشركة من)
يلدي ن) بمقاصة  دأهما  (1611111

يملترتبة على يلشركة)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
4:)يلذي ينص على) بند أقم يلبند)
مايلي:)يملقر يالجأماعي يلحالي للشركة)
يلطايق) يلنماء) تجزئة  ((6 أقم) ه  

يلسفلي بن س دة فاس
6:)يلذي ينص على) بند أقم يلبند)
ه )) يلحالي  يلشركة  أيسما   مايلي:)

1611111دأهما
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)58)4.
648I

 MOGADOR(م كادرأ تسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كلوبال اونتروتيان الصويرة 
 GLOBAL ENTRETIEN

ESSAOUIRA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

م كادرأ تسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
أقم ) حي باب دكالة شاأع ريد 
يملخازن يلشقة أقم 3 بالطابق 

يلثاني  يلص يرة يلص يرة، 44111، 
يلص يرة يملغرب

كل 3ا  يرنتررتاان يلص يرة 
 GLOBAL ENTRETIEN

ESSAOUIRA شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملحل 
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يلأجاأي يلكائن بدريأ ترالد عي�سى 
جماعة تفأاشت يقلام يلص يرة - 

44111 يلص يرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5877
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
:)كل 3ا ) يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)
 GLOBAL يلص يرة) يرنتررتاان 

.ENTRETIEN ESSAOUIRA
:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)
يلأنظاف يل يجهات يملحالت يلشقق

مقار  في يلحريسىة
يلبستنة

مقار  في يبشغا  يلعامة ر يلبناء)
منعش عقاأي)
مسير عقاأيت.

يملحل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
عي�سى) ترالد  بدريأ  يلكائن  يلأجاأي 
(- يلص يرة) يقلام  تفأاشت  جماعة 

44111)يلص يرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) بكاأة  عثمان  يلساد 
))عماأة) يقامة بساتين كليز مجم عة)
مريكش) (1 يلطابق) (1 شقة) د  (1(

41111)مريكش يملغرب.
يلساد يسماعال عدي))عن ينه)ي))
 44111 يلص يرة) يلررنق  تجزئة  (33

يلص يرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بكاأة  عثمان  يلساد 
))عماأة) يقامة بساتين كليز مجم عة)
مريكش) (1 يلطابق) (1 شقة) د  (1(

41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالص يرة))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم)331.
649I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE CONSTRALINK SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاأع محمد يلخامس أقم 13 

يلطابق يلثاني خنافرة ، 54111، 
خنافرة يملغرب

STE CONSTRALINK SARL شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلأقدم 
أقم 13 مام ن يقس  تجلم س 
خنافرة  - 54111 خنافرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

41(7
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CONSTRALINK SARL
يبعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملخألفة يلأصدير ريإلسأيريد).
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يقس ) مام ن  (13 أقم) يلأقدم 
54111)خنافرة) (- ( تجلم س خنافرة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 (51 ( (: ( طعنيش) حماد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 (51 ( (: ( يلساد عالري يملصطفى)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: ( يلساد يب سأاتن لحسن)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 (51 ( (: ( يل زيني) محمد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

)عن ينه)ي)) يلساد حماد طعنيش)
خنافرة) (54111 خنافرة) ( يجلم س)

يملغرب.
يلساد عالري يملصطفى))عن ينه)ي))

خنافرة)54111)خنافرة يملغرب.
لحسن)) يب سأاتن  يلساد 
 54111 عن ينه)ي))يجلم س))خنافرة)

خنافرة يملغرب.
عن ينه)ي)) ( يلساد محمد يل زيني)

خنافرة)54111)خنافرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
لحسن)) يب سأاتن  يلساد 
 54111 عن ينه)ي))يجلم س))خنافرة)

خنافرة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بخنافرة))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم)313.
651I

COMPTA-YASS SARL AU

IRASAF
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

COMPTA-YASS SARL AU
 IMM IBN KHALDOUN AV IBN
 KHALDOUNE(BR 10 V.N(SAFI ،

46000، SAFI(MAROC
IRASAF شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلأ طين 
لدى ىشركة ساني سيرفيس بآسفي 

أقم 5 زنقة س يقة حي يملدينة 
يلقديمة - 46111 آسفي  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1(135

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((4
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.IRASAF
يإلسأيريد) (: غرض يلشركة بإيجاز)

ر يلأصدير
يملحاصال يلديئمة

يلأجاأة).
يلأ طين) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
لدى ىشركة ساني سيرفيس بآسفي)
يملدينة) حي  س يقة  زنقة  (5 أقم)

يلقديمة)-)46111)آسفي))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
هاشم) عدنان  منأظر  يلساد 
يلهاشمي):))1.111)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
هاشم) عدنان  منأظر  يلساد 
ييلكاظماة/ عن ينه)ي)) يلهاشمي 
ييلكاظماة) (51368 م411/ز16/د59 

يلعريق.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
هاشم) عدنان  منأظر  يلساد 
ييلكاظماة/ عن ينه)ي)) يلهاشمي 
ييلكاظماة) (51368 م411/ز16/د59 

يلعريق
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بآسفي)

1)1))تحت أقم)---.
651I

ALTA COMPTA

الصبان تور
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
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تأسيس شركة

ALTA COMPTA

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS

 AV(FES(RUE(EGYPTE(N9 BIS،

90000، TANGER(MAROC

يلصبان ت أ شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع فاس 
زنقة مصر أقم 9 مكرأ طنجة  - 

91111 طنجة يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(11(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)يلصبان)

ت أ.

يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يل طني ر يلدرلي للبضائ .

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

فاس زنقة مصر أقم)9)مكرأ طنجة))-)

91111)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يلصبان سلامان عن ينه)ي))

تط ين)) (113 أقم) يملخأاأ  شاأع عمر 

93111)تط ين يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يلصبان سلامان عن ينه)ي))

تط ين)) (113 أقم) يملخأاأ  شاأع عمر 

93111)تط ين يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (17 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8196.
65(I

universal(gestion

OKATINO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير تسماة يلشركة

universal(gestion
يقامة يبن عطاة يلطابق يلثاني  أقم 
7 جليز مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب
OKATINO شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي تجزئة 

يلنسام يلطابق آلثالث أقم 6 مبنى 
)1 تسكج أ - 41111  مريكش  

يملغرب .
تغاير تسماة يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
 115(17

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تغاير) ((1(1 ي نا ) (31 يملؤأخ في)
تسماة يلشركة من)»OKATINO«)إلى)

.(»NOVODELI«
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
11)غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)31)7)1.
653I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

FLORIDA OPTIC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
FLORIDA OPTIC شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
يلقدس يلرقم 1193 سادي معررف 

ب3 تجاأي عماأة )5 يلرقم 5  - 

1111) يلديأيلباضاء يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.369847

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 16)غشت) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  FLORIDA OPTIC يلشريك يل حاد)
مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)
يلقدس) شاأع  يإلجأماعي  مقرها 
ب3  معررف  سادي  (1193 يلرقم)
 (1111 -   5 يلرقم) (5( تجاأي عماأة)
(: نتاجة  ) يملغرب  يلديأيلباضاء)

ك فاد)19 .
شاأع) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلقدس يلرقم)1193)سادي معررف)
 -   5 يلرقم) (5( عماأة) تجاأي  ب3)

1111))يلديأيلباضاء)يملغرب.)
ر عين:

ر) ( عزيزي) ( منا ) يلساد)ة))
يلرقم) (3 زنقة) حي شريفة  عن ينه)ي))
يلديأيلباضاء) ((1111 79)عين يلشق)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794196.
654I

FIDUCIAIRE BAMMOU

BOULKAID SERVICES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence(Minate(Allah

 36, Angle(Rue(Loubnane(et
 Mustapha(Rifai(N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
BOULKAID SERVICES شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي  يالأشاد 

يلأ سعي أقم 11 يلطابق 1 - 14111 
يلقناطرة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6((89

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BOULKAID SERVICES
غرض يلشركة بإيجاز):)مقارلة في)

نقل يلبضائ )
تر) يلصناعاة  يملعديت  كريء)

يبدريت يآللاة
ير) يملخألفة  يالشغا   في  مقارلة 

يلبناء).
يالأشاد) ( (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلأ سعي أقم)11)يلطابق)1 - 14111 

يلقناطرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ب لقاد) ي سف  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: ب لقاد) مصطفى  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ب لقاد عن ينه)ي))) ي سف  يلساد 
 14111   11 أقم) يلأ سعي  يالأشاد 

يلقناطرة يملغرب.
يلساد مصطفى ب لقاد عن ينه)ي))
  11 أقم) يلأ سعي  يالأشاد  تجزئة 

14111)يلقناطرة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
ب لقاد عن ينه)ي))) ي سف  يلساد 
 14111   11 أقم) يلأ سعي  يالأشاد 

يلقناطرة يملغرب
يلساد مصطفى ب لقاد عن ينه)ي))
  11 أقم) يلأ سعي  يالأشاد  تجزئة 

14111)يلقناطرة يملغرب
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 13 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)64)88.
655I

SLASH COMPTA

RED CHILLI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
RED CHILLI شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي دأب 

يلشباب ص أقم 618 شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي  - 8811) يملحمدية 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(1467

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 غشت) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))فاطمة يلعب س)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (5.111
)ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة  (5.111
غشت) (11 بأاأيخ) يلكريمي  ي نس 

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (3 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1997.
656I

SLASH COMPTA

RED CHILLI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

SLASH COMPTA
 LOT(LA(GARE(N°74 RDC ،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
RED CHILLI  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي دأب 

يلشباب ص أقم 618 شاأع عبد 
يلكريم يلخطابي  - 8811) يملحمدية 

يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(1467

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تم تعاين) 11)غشت) يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

يلكريمي ي نس كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( باملحمدية) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1997.
657I

LAHLOU MOHAMMED

 STE BOUMOHCINE ET FILS
SARL

إعالن مأعدد يلقريأيت

LAHLOU MOHAMMED
) شاأع يملسيرة يلخضريء يلطابق 
يالر  أقم يملكأب 5 ، 1)911، 

طنجة يملغرب
 STE BOUMOHCINE ET FILS
SARL »شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: )5 زنقة 
يلحديقة عين يلحااني - - طنجة 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.51469

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)11)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
  ((5( عائشة) صامك  يلسادة  با  
 100,00 فئة) من  يجأماعاة  حصة 
لالنسة) حصة  ( (15 يلي:) كما  دأهم 
هاجر ب محسن يلفح�سي ر)11)حصة)
يلفح�سي) ب محسن  منأصر  للساد 
ب محسن) خالد  يلساد  باع  كما  (-
يلفح�سي)11)حصة يجأماعاة للساد)

باع) ر  يلفح�سي  ب محسن  تسامة 
 11 يلساد أضا ب محسن يلفح�سي)
حصة) (5 (: حصة يجأماعاة كما يلي)
ب محسن) منأصر  للساد  يجأماعاة 
إجأماعاة) حصة  (5 ر) يلفح�سي 
للساد.تسامة ب محسن يلفح�سي.)ر)
بالأالي دخ   كل من يلساد منأصر)
ب محسن يلفح�سي ر يلساد تسامة)
ب محسن يلفح�سي ر يبنسة هاجر)

ب محسن يلفح�سي كشركاء)جدد
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
أف  أتسما  يلشركة من)10.000,00 
دأهم) (1.300.000,00 إلي) دأهم 
دأهم) (1.290.000,00 قدأها) بزيادة 
تي)911.)1)حصة إجأماعاة من فئة)

100,00)دأهم
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم))7:)يلذي ينص على مايلي:)
تصبحت) عائشة  صامك  يلسادة 
من) ( إجأماعاة) حصة  (3(51 تملك)
خالد) يلساد  ر  يلشركة  أيسما  
يملك) يصبح  يلفح�سي  ب محسن 
1951)حصة إجأماعاة ر يلساد أضا)
يملك) تصبح  ( يلفح�سي) ب محسن 
يلساد) إجأماعاةر  حصة  (1951
 1951 يلفح�سي) ب محسن  منأصر 
يسامة) يلساد  ر  إجأماعاة  حصة 
حصة) (1951 يلفح�سي) ب محسن 
إجأماعاة ر يبنسة هاجر ب محسن)

يلفح�سي)1951)حصة إجأماعاة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)97)46).
658I

NJ BUSINESS

STE CBZ TRAV
إعالن مأعدد يلقريأيت

NJ BUSINESS
 BUREAUX(MARINA 3EME

 ETAGE(BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE(NOUVELLE(FES، 30000،
FES(maroc

STE CBZ TRAV »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يلطابق 
يالر  دريأ يرالد حم  يرالد يلطاب 

فاس - 31111 فاس يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.69311

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)3))شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
331))حصة) تف يت حصص:)تف يت)
من يلساد عبد يل يحد بلغري�سي يلى)

يلساد محمد يلحفااني)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
حصة) (331 تف يت) تف يت حصص:)
من يلساد عبد يل يحد بلغري�سي يلى)

يلساد عبد يلحق يل دغيري
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يل يحد) عبد  يلساد  يملسير  يسأقالة 
يلجديد) يملسير  تسماة  ر  بلغري�سي 

يلساد عبد يلحق يل دغيري
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
تغاير يلشكل يلقان ني من شركة ذيت)
يلشريك) ذيت  يملحدردة  يملسؤرلاة 
يملسؤرلاة) ذيت  شركة  يلى  يل يحد 

يملحدردة
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)

تغاير يلنظام يبسا�سي للشركة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)89)4.
659I

م ناتاد

صونطر جهينا دو بون صونطي
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

م ناتاد
شاأع يلج الن حي يلفان س أقم )1 
يلطابق يالأ�سي مكأب أقم ) تط ين 

، 93111، تط ين يملغرب
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ص نطر جهانا در ب ن ص نطي 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يحريق 
شاأع يلكررم أقم 69 يلطابق يلأاني 
شقة أقم 4 مرتال - 93151 مرتال  

يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(8571

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 17)شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
در) جهانا  ص نطر  يل حاد  يلشريك 
ب ن ص نطي))مبلغ أتسمالها)11.111 
يإلجأماعي حي) دأهم رعن ين مقرها 
69)يلطابق) يحريق شاأع يلكررم أقم)
 93151 (- مرتال) (4 يلأاني شقة أقم)
:)الي جد يي) )يملغرب نتاجة  ) مرتال)

مسأقبل لشركة).
ر حدد مقر يلأصفاة ب حي يحريق)
يلطابق يلأاني) (69 شاأع يلكررم أقم)
مرتال) (93151 (- مرتال) (4 شقة أقم)

يملغرب.)
ر عين:

ر) يلجنهي  ( عي�سى) يلساد)ة))
عن ينه)ي))حي ريد يملالح يلطابق يلأاني)
مرتال)93151)مرتال يملغرب كمصفي)

)ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)
يملأعلقة بالأصفاة):)حي يحريق شاأع)
يلطابق يلأاني شقة) (69 يلكررم أقم)

أقم)4)مرتال
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
16)شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأط ين)

1)1))تحت أقم)3641.
661I

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة

 STE HOUSSNI QUALITE
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

يلعبدالري لالشغا  يملحاسبتاة
عماأة ن ماديا شاأع محمد يلخامس 

يلطابق )يلشقة3 تازة ، 35111، 
تازة يملغرب

 STE HOUSSNI QUALITE SARL
AU شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 194 
مجم عة 4 حي يلرشاد  - 35111 

تازة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(19

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.HOUSSNI QUALITE SARL AU
يلأجاأة/ (: غرض يلشركة بإيجاز)

يالشغا  يملخألفة ير يلبناء).
عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)194 
مجم عة)4)حي يلرشاد))-)35111)تازة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 5.111 ( (: يلحسني) أشاد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلحسني  أشاد  يلساد 
17)مج)5)ساحة يلطيرين))35111)تازة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلحسني  أشاد  يلساد 
17)مج)5)ساحة يلطيرين))35111)تازة)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (31 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)531.
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FLASH ECONOMIE

DATAGILE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

DATAGILE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
 مقرها يإلجأماعي: )) شاأع تن ي  
إقامة يبندلساة يلطابق 1 أقم 4 - 

يلديأ يلباضاء 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

515541
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد
 DATAGILE):تسماة يلشركة

إديأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
خدمات تكن ل جاا يملعل مات

)))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
تن ي  إقامة يبندلساة يلطابق)1)أقم)

4)-))يلديأ يلباضاء
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة
 111.111 :مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي
 1.111 (: يلهباأي) ساأة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة
ريلعائلاة) يلشخصاة  :يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء
 4( يلسادة ساأة يلهباأي عن ينها)

ممر يملنبر حي يليسر)-)برشاد)
ريلعائلاة) يلشخصاة  :يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة
 4( يلسادة ساأة يلهباأي عن ينها)

ممر يملنبر حي يليسر)-)برشاد

باملركز) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلباضاء) بالديأ  لالستثماأ  يلجه ي 

بأاأيخ)16)غشت)1)1)

66(I

FLASH ECONOMIE

ILYANA NEGOCE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au
181، شاأع عبد يمل من، إقامة 

يلامامة C، يلطابق يبر  شقة أقم 6 
حي يملستشفاات يلديأ يلباضاء

-ILYANA(NEGOCE -sarl
يلسجل يلأجاأي : 41)361

حل يلشركة قبل يبرين
يلعام) يلجم   بم جب  (- (1
بأاأيخ) يملنعقد  يلعادي  يلغير 
يملسماة) للشركة  (،27/01/2020
شركة) (،»ILYANA NEGOCE«

محدردة يملسؤرلاة)
دأهم) ((111.111( أتسمالها)
يلباضاء،)) بالديأ  ( يالجأماعي) رمقرها 
إقامة شهرزيد يلطابق) زنقة س ماة،)

يلثالث أقم)))،)بامليي)،)قرأ ما يلي):
رفقا) ترينها  قبل  يلشركة  حل  (•

للفصل)19)من يلنظام يبسا�سي.
عبد) ب شاأب  يلساد  تعاين  (•
م يلاد)) من  مغربي،) يلجلال،)
يلجزيئر،) (- بمغناة) (12/09/1988
أقم) ( يل طناة) للبطاقة  يلحامل  ر 

 PP841(18،
هاكأ أ) زنقة  بفرنسا،) يلساكن 
كمصفي) ب 3اني،) (93111 بيرلا ز)

للشركة.
بالديأ) يلأصفاة  مقر  تثبات  (•
إقامة) س ماة،) زنقة  يلباضاء،)
(،(( أقم) يلثالث  يلطابق  شهرزيد 

بامليي.)
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  ((-
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
يلباضاء)بأاأيخ)))23/09/2021تحت)

أقم)793867.
للنشر ر يلباان)

663I
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FLASH ECONOMIE

TOP VIGILANCE 
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

-FIG(CONSULTING -sarl.au
181، شاأع عبد يمل من، إقامة 

يلامامة C، يلطابق يبر  شقة أقم 6 
حي يملستشفاات يلديأ يلباضاء

-TOP(VIGILANCE -sarl
يلسجل يلأجاأي : 1)576)

حل يلشركة قبل يبرين
يلعام) يلجم   بم جب  (- (1  
بأاأيخ) يملنعقد  يلعادي  يلغير 
يملسماة) للشركة  (،05/05/2021
شركة) (،»TOP VIGILANCE«

محدردة يملسؤرلاة)
دأهم) ((111.111( أتسمالها)
يلباضاء،))) بالديأ  ( يالجأماعي) رمقرها 
(،( يلخير) ( إقامة) لاب أن،) زنقة  (،7

يلطابق يبر ،)شقة)1)،)قرأ ما يلي):
رفقا) ترينها  قبل  يلشركة  حل  (• (

للفصل)19)من يلنظام يبسا�سي.
محمد،) يلأازي  يلساد  تعاين  (• (
 10/04/1952 ( م يلاد) من  مغربي،)
يل طناة)) للبطاقة  يلحامل  ر  بفاس،)
بالديأ) يلساكن  (B(87817، أقم)

يلباضاء،
(،(( أقم) يلدباس  يلباأع  زنقة  (

كمصفي للشركة.
بالديأ) يلأصفاة  مقر  تثبات  (• (
إقامة) لاب أن،) زنقة  (،7 ( يلباضاء،)

يلخير))،)يلطابق يبر ،)شقة)1. 
بكأابة) يلقان ني  يإليديع  تم  ((-  
بالديأ) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
يلباضاء)بأاأيخ)))23/09/2021تحت)

أقم)793871.
)للنشر ر يلباان)

664I

FLASH ECONOMIE

 Ste MAGHREBIN
 EN INGENIERIE ET
GEOTECHNIQUE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

 Ste MAGHREBIN
 EN INGENIERIE ET

GEOTECHNIQUE S.A.R.L AU
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أتسمالها:111.111 دأهم

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
38(49

تأسيس شركة:
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 

24/09/2021
تم تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة)
يل حاد)) يلشريك  ذيت  يملحدردة 

بامل يصفات يلأالاة:
عن) مأب عة  يلشركة  تسماة  (-

يالقأضاء)بمخأصر تسماتها:
 Ste MAGHREBIN
 EN INGENIERIE ET

GEOTECHNIQUE S.A.R.L AU
عن ين مقرها يالجأماعي:

يلشقة أقم) (85 تجزئة تمل أقم) (
)1)-)يلعا ن)

سنة) (99 في) محددة  يملدة:) (-
من تاأيخ يلأقااد في) مأأابعة يبأديء)

يلسجل يلأجاأي
-)يلهدف:يعما  مخألفة ر يلبناء

-)أتسما  يلشركة)111.111دأهم)
قامة) 1111حصة  إلى) مقسمة 
111دأهم م زعة) ( يلحصة يل يحدة)

كمايلي:
ملغاأي) يلسرغاني  يلساد 

يدأي�سي:1111))حصة-)
يلشركة تسير من قبل) -يلتساير:)

يلساد يلسرغاني ملغاأي يدأي�سي
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (-
(/29/09 بأاأيخ) ( يلعا ن) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم.)3148
665I

MCG

لفيم بريفي
تأسيس شركة يملساهمة

MCG
 Angle(Bd. A. El(Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
لفام بريفي »شركة يملساهمة« 
رعن ين مقرها يالجأماعي: شاأع 
عال  يلفا�سي، يلعماأة أقم )1، 

يلشقة أقم 5، تجزئة سين -، 41111 
مريكش  يملغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 
يملساهمة«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.118965

في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (15
يبسا�سي لشركة يملساهمة باملميزيت)

يلأالاة:
شكل يلشركة):)شركة يملساهمة).

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
لفام) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

بريفي.
يلأعلام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالبأديئي ريلثان ي يلعام.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(،1( أقم) يلعماأة  يلفا�سي،) عال  
 41111 يلشقة أقم)5،)تجزئة سين)-)

مريكش))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة:)99)سنة.
ريبلغ أتسما  يلشركة)3.111.111 

دأهم،
مقسم كالأالي:

تنأيرناسا نا )) تردي�سي  يلشركة 
دأهم) (111 حصة بقامة) ((9.996 ( (:

للحصة).
يلساد ي نس يلسالري)):))1)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد شاتال لاك ماأي فيرن ن)):))

1)حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد ديريي ج ناطان)):))1)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ماأي) كاترين  كررتيي  يلسادة 
ميشا )):))1)حصة بقامة)111)دأهم)

للحصة).
مجلس) تر تعضاء) يملأصرف ن  (- (

يلرقابة:)
يلساد ي نس يلسالري))بصفأه)ي))
 1( عن ينه)ي)) عام  مدير  ر  مأصرف 
يلحلم) إقامة  م زيأ،) زنقة  مكرأ،)

يلديأ) ((1111 أيسين) حي  يلذهبي،)

يلباضاء)يملغرب
يلساد شاتال لاك ماأي فيرن ن))

أئيس مجلس) ر  مأصرف  بصفأه)ي))

م زيأ،))))) شاأع  (95 عن ينه)ي)) يإلديأة 

75116)باأيس فرنسا

يلساد ديريي ج ناطان))بصفأه)ي))

دي) شاأع  (((7 عن ينه)ي)) مأصرف 
ماندرلا -ال-ناب  ) (16(11 ( ( كريت)

فرنسا
ماأي) كاترين  كررتيي  يلسادة 

ميشا ))بصفأه)ي))مأصرف عن ينه)ي))

 75116 ( ( شاأع ترس يلدر كررز) (19

باأيس فرنسا

مريقب تر مريقبي يلحسابات):

)ي)بصفأه) مباأك) زعك ن  يلساد 
مريقب يلخسابات عن ينه)ي))يلعماأق)

61،)يلشقة أقم)4،)شاأع عبد يلكريم)

يلخطابي)41111)مريكش يملغرب

يبسا�سي) يلنظام  مقأضاات 

ت زي ) ر  يالحأااطي  بأك ين  يملأعلقة 

يبأ3اح):

(
ً
من أ3ح كل سنة مالاة مخص ما

يلخسائر) (، يالقأضاء) عند  (، منها)

)خصم يملبالغ يلتي)
ً
يلسابقة)،)يأم ترال

(
ً
تطباقا يالحأااطي  في  سيأم رضعها 

للقان ن.)ر3الأالي)،)يأم تخذ)5)في يملائة)

لأك ين صندرق يالحأااطي يلقان ني)
يأ قف هذي يلخصم عن تن يك ن) ؛)
يلصندرق) هذي  يصل  عندما  إلزيماا 

إلى ُعشر أتس يملا ..

يملنص ص) يلخاصة  يإلمأاازيت 

عليها لكل شخص):

حض أ) مساهم  بي  يحق 

ال) يالجأماعات شخصًاا تر بال كالة.)

يصح نقل يلحصص،)باسأثناء)يلنقل)

تر) يلزرج  لصالح  تر  يملساهمين  إلى 

يلزرجة تر يلأاب ،)نهائًاا)،)إال بأصريح)

من قبل مجلس يإلديأة.
بقب  ) مأعلقة  مقأضاات 

تف يت) لهم  يملخ    يبشخاص 
يبسهم رتعاين جهاز يلشركة يملخ  )

له يلبث في طلبات يلقب  ):
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (-
شتنبر) ((9 بأاأيخ) بمريكش  يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8134)1.
666I

FIDUCIAIRE JABBARI

»GBYG «   جيبيجي 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL(MACHRIK(II(ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA(MAROC
 جاباجي   » GBYG« شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي  شاأع 

برك ن زنقة جعفر يبن حبيب إقامة 
يملشرق يي يلطابق يبر  أقم 3 - 
1141) يلديأ يلباضاء  يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.454787
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 ي نا ) (16 يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
((»GBYG(«(((يلشريك يل حاد))جاباجي
مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)
شاأع برك ن زنقة) ( مقرها يإلجأماعي)
يي) يملشرق  إقامة  حبيب  يبن  جعفر 
يلديأ) ((1141  -  3 يلطابق يبر  أقم)
يلباضاء))يملغرب نتاجة  ):):)يلأصفاة)

يملسبقة.
شاأع) (: يلأصفاة ب) ر حدد مقر 
برك ن زنقة جعفر يبن حبيب إقامة)
 -  3 أقم) يبر   يلطابق  يي  يملشرق 

1141)))يلديأ يلباضاء))يملغرب.)
ر عين:

ر) ( كناري) ( ( غاثة) يلساد)ة))
حي اللة) (1 زنقة) (14 أقم) (( عن ينه)ي))
31111)فاس يملغرب)) ( سكانة زريغة)

فاس))يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
يلحدرد) يالقأضاء) رعند 
يملخ لة) يلصالحاات  على  يملفررضة 

تبلاغ) محل  ر  يملخابرة  محل  لهم 
 يلعق د ر يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):
يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية  باملحكة 

بأاأيخ)14/07/2021
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)786871.
667I

Fidel(Audit

PHARMACIE BEN CHADLI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Fidel(Audit
3) شاأع الجيررند إقامة 111) ، 

Casablanca(Maroc ،(1511
 PHARMACIE BEN CHADLI

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 11) 
تجزئة يل حدة ) يلكاأة - 6311) 

يلدأرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
15475

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((8
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PHARMACIE BEN CHADLI
صادلاة) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يلصادالناة) يملنأجات  ر3ا   شريء) ؛)

رشبه يلصادالناة.
 (11 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 (6311 (- يلكاأة) (( يل حدة) تجزئة 

يلدأرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 311.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلحكام) عبد  بنشادلي  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (3.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلحكام) عبد  بنشادلي  يلساد 
زنقة) عبد هللا  م الي  حي  عن ينه)ي))
 (1471 يلشق) عين  ((16 أقم) (311

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلحكام) عبد  بنشادلي  يلساد 
زنقة) عبد هللا  م الي  حي  عن ينه)ي))
 (1471 يلشق) عين  ((16 أقم) (311

يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
ي لا ز) (14 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)917.
668I

ييطا  ك نساي

ASTRONOVA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ييطا  ك نساي
86) حي يلنهضة سادي عال  

يلبحريري ، )5)15، سادي عال  
يملغرب

ASTRONOVA شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 4) شاأع 

يالمير سادي محمد حي يلرشاد 
يلقرية سال - 11131 سال يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
34551

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ASTRONOVA
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملعديت يلطباة يلأقناة
يلكامارية) يملنأجات  رت زي   با  

ريلبا ل جاة
يلكمبا تر) تجهزة  جما   تاجر 

ريبثاث ريملعديت ريلل يزم يملكأباة).
4))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يالمير سادي محمد حي يلرشاد يلقرية)

سال)-)11131)سال يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد لـغـلاــمــي محمــــد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد لـغـلاــمــي محمــــد عن ينه)ي))
 17 88)شقة) 4)عماأة) يقامة يلصفاء)

يحصين سال.)11131)سال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد لـغـلاــمــي محمــــد عن ينه)ي))
 17 88)شقة) 4)عماأة) يقامة يلصفاء)

يحصين سال.)11131)سال يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بسال) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)974.
669I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SIMILIA TRAVING
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شاأع محمد يلخامس أقم 13 

يلطابق يلثاني خنافرة ، 54111، 
خنافرة يملغرب

STE SIMILIA TRAVING   شركة 
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ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 
حد ب حس سن خنافرة  - 54111 

خنافرة يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(743

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلبزيزي) ( يلااس) )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))أشاد)

يلعماأي بأاأيخ)17)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
يالبأديئاة بخنافرة))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم))35.
671I

A&O

RIOM PROMO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

A&O
 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

51)1)، يلديأ يلباضاء يملغرب
RIOM PROMO شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 6) ,شاأع 

مرس يلسلطان, يلطابق 1,شقة 
3 يلديأ يلباضاء  - 51)1) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517641
في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RIOM(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.PROMO

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
عقاأي.

عن ين يملقر يالجأماعي):)6)),شاأع)
1,شقة) يلطابق) يلسلطان,) مرس 
يلديأ) ((1(51 (- ( يلباضاء) يلديأ  (3

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد منير يلبع ض):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: يلبع ض) نبال  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يلبع ض  منير  يلساد 
يلشقة) (5 يلعماأة) بالنكا  يرال  يقامة 
يلجديد) يلبئر  يلساحل  يملهاأزة  (11

1111))يلجديدة يملغرب.
عن ينه)ي)) يلبع ض  نبال  يلساد 

يملاناا)14151)يملاناا يملاناا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلبع ض  منير  يلساد 
يلشقة) (5 يلعماأة) بالنكا  يرال  يقامة 
يلجديد) يلبئر  يلساحل  يملهاأزة  (11

1111))يلجديدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794596.
671I

STE MANAZIL EL OUAHA  SARL

شركة منازل الواحة 
MANAZIL EL OUAHA-

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

  STE MANAZIL EL OUAHA
SARL

 N°211 AVENUE(AL(WAHDA
 LOTS RIAD YASSMINE RTE AIN

CHKEF ، 30000، FES(MAROC
 MANAZIL EL- شركة مناز  يل يحة
OUAHA    شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 
11) شاأع يل حدة تجزئة أياض 
يلااسمين طريق عين يلشقف - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69517
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
شركة) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)
 MANAZIL EL- يل يحة) مناز  

.   OUAHA
-عقاأيت) (: غرض يلشركة بإيجاز)

منعش عقاأي)..
عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)11) 
شاأع يل حدة تجزئة أياض يلااسمين)
فاس) (31111 (- طريق عين يلشقف)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.(51 ( (: يلساد زكرياء)يالنصاأي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1.(51 ( (: يلساد محمد يالنصاأي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد ي سف يالنصاأي):))51).1 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
: يالنصاأي) يلعزيز  عبد   يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.(51

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد زكرياء)يالنصاأي عن ينه)ي))
د) ((9 أقم) يلااسمين  أياض  تجزئة 
فاس) (31111 يلشقف) عين  طريق 

يملغرب.
يلساد محمد يالنصاأي عن ينه)ي))
د) ((9 أقم) يلااسمين  أياض  تجزئة 
فاس) (31111 يلشقف) عين  طريق 

يملغرب.
يالنصاأي) ي سف  يلساد 
عن ينه)ي))أقم)411)تجزئة جبل تغات)

))تغات)31111)فاس يملغرب.
يالنصاأي) يلعزيز  عبد  يلساد 
تجزئة هبة تغات)) (88 أقم) عن ينه)ي))

31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد زكرياء)يالنصاأي عن ينه)ي))
د) ((9 أقم) يلااسمين  أياض  تجزئة 
فاس) (31111 يلشقف) عين  طريق 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)1)41.
67(I

Fiduciaire(le(point

RYAD LAYMOUNE SAKANE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

Fiduciaire(le(point
 bd(oued(oum(errabii(oulfa ، 311

20200، CASABLANCA(maroc
 RYAD LAYMOUNE SAKANE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في 
ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي 311 
زنقة 17 إقامة حسن ) حي يل لفة 

يلديأيلباضاء - 1))1) يلديأيلباضاء 
يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.((6859
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ حل) ((1(1 تبريل) (15 يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
  RYAD LAYMOUNE SAKANE
دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 
 311 يإلجأماعي) مقرها  رعن ين 
حي يل لفة) (( إقامة حسن) (17 زنقة)
1))1))يلديأيلباضاء) يلديأيلباضاء)-)
عن) تام  ت قف  (: نتاجة  ) يملغرب 

يلنشاط.
 311 ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
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حي يل لفة) (( إقامة حسن) (17 زنقة)
1))1))يلديأيلباضاء) يلديأيلباضاء)-)

يملغرب.)
ر عين:

ر) كادي  ( يلرحام) عبد  يلساد)ة))
يملجم عة) يل لفة  أياض  عن ينه)ي))
يل لفة يلديأ) (33 أقم) (3 يملدخل) (13
يلباضاء) يلديأ  ((1((1 يلباضاء.)

يملغرب))كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 18 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي لا ز)1)1))تحت أقم)11)786.
673I

أمزي لالستشاأيت

LASNET
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

أمزي لالستشاأيت
شاأع 4) ن نبر عماأة حمدي رلد 

يلرشاد يلطابق أقم 11 شقة أقم 11 
يلعا ن ، 71111، يلعا ن يملغرب
LASNET شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع يم 
يلسعد عماأة 48 يلطابق يلثالث أقم 
11 يلعا ن - 71111 يلعا ن يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
37847

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LASNET
تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلعامة) للمباني  ريلصاانة  يلأنظاف 

ريلخاصة.
:)شاأع يم) عن ين يملقر يالجأماعي)
يلسعد عماأة)48)يلطابق يلثالث أقم)
11)يلعا ن)-)71111)يلعا ن يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلسباعي  بابا  يلساد 
أقم1716)حي يلع دة يلعا ن)71111 

يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يلسباعي  بابا  يلساد 
أقم1716)حي يلع دة يلعا ن)71111 

يلعا ن يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)17)غشت)

1)1))تحت أقم)9)7).
674I

MSEFER(&(ASSOCIES

DIWINDI - ديويندي
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

MSEFER & ASSOCIES
88  شاأع يبن سينا ، 1381)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
DIWINDI - دي يندي شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي فضاء باب 
د ينفا 3 شاأع باب منص أ عماأة 

س طابق 1 مكأب3 يلديأ يلباضاء - 
1113) يلديأ يلباضاء يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.451145
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ي نا ) (1( في) يملؤأخ 

ذيت مسؤرلاة محدردة) حل شركة 
 -  DIWINDI يل حاد) يلشريك  ذيت 
 11.111 أتسمالها) مبلغ  ( دي يندي)
دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي فضاء)
باب د ينفا)3)شاأع باب منص أ عماأة)
(- يلديأ يلباضاء) 1)مكأب3) س طابق)
يلديأ يلباضاء)يملغرب نتاجة) ((1113
 ):))يل ض  يالقأصادي يلحالي يلناتج)
)ر عدم رج د) (، ( عن فيررس ك أرنا)
تي عملاات تم تنفاذها ريلتي ال تسمح))

بأغطاة جزء)من مصاأيف يلشركة.
فضاء) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
باب د ينفا)3)شاأع باب منص أ عماأة)
يلديأ يلباضاء) (3 مكأب) (1 س طابق)
يملغرب)1113))يلديأ يلباضاء)يملغرب.)

ر عين:
م درث) ( فغنس يز) ( يلساد)ة))
س خنا) عماأة  عن ينه)ي)) ر  كبجل  
 16 تجزئة) يملديس  دياخات  نديي 
)ة)) كمصفي) ( ( دكاأ سنغا ) ((1154

للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ر يل ثائق)
يملقر يالجأماعي) (: يملأعلقة بالأصفاة)
لشركة يفريك يدفايزرأيلكائن ب):)11 
شاأع يلجيهاني,))زيرية يملسيرة),)منطقة)

أيسين يلديأ يلباضاء.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 16 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)919)79.
675I

RAHHALI CONSEIL

L›ESCALE DU SUD
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

RAHHALI CONSEIL
 lot(al(azzouzia(marrakech 148(

، 40000، Marrakech(Maroc
L›ESCALE DU SUD شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم )) تب  
بكر يلصديق يلشقة أقم )، جليز، 
مريكش - 41111 مريكش يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.5(645

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تم) ((1(1 ماأس) (18 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  

من) تي  دأهم«) (3.711.111«

»111.111.))دأهم«)إلى)»5.711.111 

مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)

م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7864)1.

676I

RAHHALI CONSEIL

L›ESCALE DU SUD
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
إغالق فرع تاب  لشركة تجاأية ي جد)

مقرها يالجأماعي باملغرب

RAHHALI CONSEIL

 lot(al(azzouzia(marrakech 148(

، 40000، Marrakech(Maroc

L›ESCALE DU SUD »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: أقم ))  

شاأع تب  بكر يلصديق يلشقة أقم 

)، جليز، مريكش - 41111 مريكش 

يملغرب.

»إغالق فرع تاب  لشركة تجاأية 

ي جد مقرها يالجأماعي باملغرب«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.5(645

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

تقرأ) ((1(1 ماأس) (18 في) يملؤأخ 

 L’ESCALE لشركة) تاب   فرع  إغالق 

ريلكائن عن ينه) (- تسماأه) (DU SUD

(، يحيى) سادي  يلنخال  حديئق  في 

مريكش)-)41111)مريكش يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7864)1.

677I



20279 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

karinio
شركة يلأضامن

تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي يلفأح زنقة ينب  أقم )3 يلعا ن ، 
71111، يلعا ن يملغرب
karinio شركة يلأضامن

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
شاأع يلحسن يلثاني أقم 14 ب جدرأ  

- 71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة يلأضامن 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
36(57

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (11
يبسا�سي لشركة يلأضامن باملميزيت)

يلأالاة:
شكل يلشركة):)شركة يلأضامن.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.karinio
يشغا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء).
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
شاأع يلحسن يلثاني أقم)14)ب جدرأ))

- 71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
((: يلرحام) عبد  يلطاهري  يلساد 
811)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)
 (11 ( (: ( يلسادة يلطاهري فاطمة)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
(: يلرحام) عبد  يلطاهري  يلساد 

811)بقامة)111)دأهم.
 (11 (: ( يلسادة يلطاهري فاطمة)

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلرحام) عبد  يلطاهري  يلساد 
ب جدرأ)) حي م الي أشاد  عن ينه)ي))

71111)ب جدرأ يملغرب.
فاطمة)) يلطاهري  يلسادة 

ب جدرأ)) حي م الي أشاد  عن ينه)ي))
71111)ب جدرأ يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يلرحام) عبد  يلطاهري  يلساد 
ب جدرأ)) حي م الي أشاد  عن ينه)ي))

71111)ب جدرأ يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) ((1 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالعا ن)

1)1))تحت أقم)1255/2021.
678I

CABINET BOUZIDI

DERMA CORP
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عند مكأب يلب زيدي ص.ب 5)1 
يلناظ أ ، 111)6، يلناظ أ يملغرب

DERMA CORP شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زنقة 
بيسكري حي يملطاأ تجزئة 41 أقم 77 

- 111)6 ناظ أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

((819
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.DERMA CORP
يسأيريد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
رتس يق رتصنا  جما  مسأحضريت)
ريلعناية) يلطباة  ريلنظافة  يلأجمال 

رمسأحضريت يلأجمال.
زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 77 41)أقم) بيسكري حي يملطاأ تجزئة)

- 111)6)ناظ أ يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: يلحمديري) بلعاد  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: ( يلساد))محمد يلحمديري)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد بلعاد يلحمديري عن ينه)ي)))
 6(111 شاكر) بني  ميساديت  دريأ 

ناظ أ يملغرب.
يلحمديري)) محمد  ( يلساد)
)دريأ ميساديت بني شاكر) عن ينه)ي))

111)6)ناظ أ يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد بلعاد يلحمديري عن ينه)ي)))
 6(111 شاكر) بني  ميساديت  دريأ 

ناظ أ يملغرب
يلحمديري)) محمد  ( يلساد)
دريأ ميساديت بني شاك) ( عن ينه)ي))

111)6)ناظ أ يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)14)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3937.
679I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

CAPITAL ASCENSION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

)6 شاأع سادي عبد يلرحمان 
يلشقة 1 ، 11)1)، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
ASCENSION 111.111 شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي )33 شاأع 
يبريهام يلررديني يلطابق 5 يلشقة 

1) إقامة يلريحان يملعاأيف  - 
11111 يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5169(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ASCENSION 111.111
تاجر) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأيت.
يلعقاأيت) رتجاأة  تشغال  (-

ريبأي�سي.
رإديأة) (، يلعقاأيت) تأجير  (-

يإليجاأيت).
 33( (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 5 يلطابق) يلررديني  يبريهام  شاأع 
يلشقة)1))إقامة يلريحان يملعاأيف))-)

11111)يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد))حدري عبد يإلله)))):))1)5 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1(1 ( (: ( ( ( ( ( ( ( يلسادة ب قاع تما )

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1(1 ( (: ( ( يلساد حدري يسماعال)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
1)1)حصة) ( (: يلساد حدري عمر)

بقامة)111)دأهم للحصة).
1)1)حصة) ( (: يلسادة حدري ماا)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد))حدري عبد يإلله)))عن ينه)ي))
تجزئة ك كنا�سي عين يلذئاب)11111 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
يلسادة ب قاع تما ))))))))عن ينه)ي))
ك كنا�سي) زنقة  ملشيشاة  تجزئة 
يلباضاء) يلديأ  (11111 يلذئاب) عين 

يملغرب.
يسماعال))) حدري  يلساد 
زنقة) ملشيشاة  تجزئة  عن ينه)ي))
يلديأ) (11111 ك كنا�سي عين يلذئاب)

يلباضاء)يملغرب.
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عن ينه)ي)) عمر  حدري  يلساد 
ك كنا�سي) زنقة  ملشيشاة  تجزئة  (4
يلباضاء) يلديأ  (11111 يلذئاب) عين 

يملغرب.
عن ينه)ي)) ماا  حدري  يلسادة 
ك كنا�سي) زنقة  ملشيشاة  تجزئة 
يلباضاء) يلديأ  (11111 يلذئاب) عين 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 4 عن ينه)ي)) عمر  حدري  يلساد 
تجزئة ملشيشاة زنقة ك كنا�سي عين)
يلذئاب)11111)يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
681I

ZM CONSULTING

CAFE SNACK AL AHFADE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

ZM CONSULTING
 BD AMBASSADEUR BEN

 AICHA(IMM 164 3EME(ETG
 APPT 29 ROCHES(NOIRES

 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

 CAFE SNACK AL AHFADE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي )8) زيرية 
ستريسب أغ ر يملقارمة محل أقم 
57 يلديأ يلباضاء - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.14(657

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ حل) ((113 ي نا ) (13 يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
 CAFE SNACK AL يلشريك يل حاد)
 111.111 مبلغ أتسمالها) ( (AHFADE
 (8( دأهم رعن ين مقرها يإلجأماعي)
محل) يملقارمة  ر  ستريسب أغ  زيرية 

أقم)57)يلديأ يلباضاء)-)1111))يلديأ)
:)يل ضعاة) يلباضاء)يملغرب نتاجة  )

يلصافاة يقل من أب  يلريسما )..
 (8( ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
محل) يملقارمة  ر  ستريسب أغ  زيرية 
أقم)57)يلديأ يلباضاء)-)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.)
ر عين:

بريدة ر) ( ( يلساد)ة))محمد نجاب)
ر) زيرية ستريسب أغ  ((8( عن ينه)ي))
 411 شقة أقم) (4 بق) يلطا  يملقارمة 
1111))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 17 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 
ي لا ز)113))تحت أقم)7973)115.
681I

FIDUBAC SARL

MARCHICA BEACH
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
)16مكرأ شاأع ي سف يبن تاشفين 
 NADOR، يلشقة أقم 11 يلناض أ

62000، nador(maroc
MARCHICA BEACH شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع تمان 
أقم 49 يلناظ أ - 111)6  يلناظ أ  

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19489
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((119 تكأ 3ر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
.MARCHICA BEACH

-يلنادي) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يملائي

-م جة قاأب
-سفانة مأعة.

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
  6(111 (- يلناظ أ) (49 أقم) تمان 

يلناظ أ))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: كعك ع) محمد  ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد))حمزة فأحي):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
محمد كعك ع عن ينه)ي)) ( يلساد)
دريأ سادي يلحاج سعاد بني شاكر)

يلناظ أ)111)6))يلناظ أ))يملغرب.
عن ينه)ي)) فأحي  حمزة  ( يلساد)
  6(111 ملالاة) فرخانة  طريق 

يلناظ أ))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
محمد كعك ع عن ينه)ي)) ( يلساد)
دريأ سادي يلحاج سعاد بني شاكر)

يلناظ أ)111)6)يلناظ أ))يملغرب
عن ينه)ي)) فأحي  حمزة  ( يلساد)
طريق فرخانة ملالاة)111)6)يلناظ أ))

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالناض أ) يالبأديئاة 

تكأ 3ر)119))تحت أقم)79)3.
68(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

فركطال ستوديو
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زيرية  شاأع محمد يلخامس ر شاأع 
يبن كثير إقامة درس ماأس أقم 44 ، 

91111، طنجة يملغرب
فركطا  سأ دي  شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يملجد يلقطعة )84 أ.ت أقم 47 - 

91111 طنجة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.73135

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 31)غشت) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
أتسمالها) مبلغ  ( سأ دي ) فركطا  
مقرها) رعن ين  دأهم  (1.111.111
يإلجأماعي تجزئة يملجد يلقطعة))84 
طنجة يملغرب) (91111  -  47 أ.ت أقم)
مل يصلة) يآلفاق  ينعديم  (: نتاجة  )

يلنشاط.
تجزئة) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
 -  47 أقم) أ.ت  (84( يلقطعة) يملجد 

91111)طنجة يملغرب.)
ر عين:

ر) بشير  يبن  ( محمد) يلساد)ة))
يلشاخ) زنقة  يلنزيهة  حي  عن ينه)ي))
يملغرب) طنجة  (91111  8 أقم) مااأة 

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46196).
683I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

THK ELEC SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Appt. 10 Imm. In(Khaldoune(Av
 Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFI،

46000، SAFI(MAROC
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THK ELEC SARL AU شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ ديي 

يرالد يمباأك يلطابق يلسفلي بني 

مال  - 3111) بني مال  يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

119(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 THK (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ELEC SARL AU

:)-يالشغا ) غرض يلشركة بإيجاز)

يملخألفة.

-يشغا  يلكهر3اء.

-يشغا  يلسباكة..

:)دريأ ديي) عن ين يملقر يالجأماعي)

بني) يلسفلي  يلطابق  يمباأك  يرالد 

مال )-)3111))بني مال  يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد حمزة كما ):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد حمزة كما  عن ينه)ي))دريأ)

 (3111 ديي يرالد يمباأك بني مال )

بني مال  يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد حمزة كما  عن ينه)ي))دريأ)

ديي يرالد يمباأك بني مال )311))بني)

مال  يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم))99.
684I

MGT CONSULTING

LAIS FOOD MAROC
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

MGT CONSULTING
 JNANE(ERRAHMA(GRP 4
 IMMB 3 APPT 6 ERAGE 2
 CASABLANCA ، 20200،

CASABLANCA MAROC
LAIS FOOD MAROC شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 
يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي  33 زنقة 
محمد يلدي أي يلطابق يبر  شقة 
أقم 1 يلباضاء  - 11)1) يلباضاء 

يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1831(3

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 18)غشت) يملؤأخ في)
 LAIS(شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أتسمالها) مبلغ  ( (FOOD MAROC
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
زنقة محمد يلدي أي) (33 ( يإلجأماعي)
يلباضاء)) (1 أقم) يبر  شقة  يلطابق 
(: يلباضاء)يملغرب نتاجة  ) ((1(11 -

يلخسائر يملالاة))للشركة.
ر حدد مقر يلأصفاة ب))33)زنقة)
يبر  شقة) يلطابق  يلدي أي  محمد 
يلباضاء) ((1(11 (- ( يلباضاء) (1 أقم)

يملغرب.)
ر عين:

ر) يلرييس  ( حسن) يلساد)ة))
 C/ANDRES( SOLER عن ينه)ي))
 N 141 1A S ANDRES DE
 BESOS BARCELONE 1811(
 BARCELONE ESPAGHNE

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 

ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)16))79.
685I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

MAIN MARKET
إعالن مأعدد يلقريأيت

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 
مال  1) شاأع يملأنبي يلطأبق يالر  
بني مال ، 3111)، بني مال  يملغرب
MAIN MARKET »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي:   شاأع  
يلحسن يلثاني عماأة أقم 385 

يلطابق يلسفلي بني مال  - 3111) 
بني مال  يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.11389
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)18)ي نا )1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:))
بإتاان) ( يلشركة) أتسما   في  يلزيادة 
 (1.111, (11 قامأة) تجاأي  يصل 
دأهم لنقله من)11,)111.111))دأهم)
إلى))120.000,00)دأهم رذلك بزيادة)
11))حصة جديدة بقامة)111)دأهم)

لل يحدة.)
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
مايلي:)يلغاء)ت طين يلشركة لنقله من)
شاأع))يلحسن يلثاني عماأة أقم)385 
يلطابق يلسفلي بني مال  إلى مقرها)
ترالد حمدين) يلجديد بأجزئة تسماء)

أقم))1)بني مال 
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم بند أقم)7-6:)يلذي ينص)
ه ) يلشركة  أتسما   مايلي:) على 

دأهم محرأة كامال مقسم) (1(1111
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1(11 إلى)

للحصة)
يلذي ينص على) (: (4 بند أقم بند)
بأجزئة) م ج د  يلشركة  مقر  مايلي:)
تسماء)ترالد حمدين أقم))1)بني مال 
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 13 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم))94.
686I

ETUDE MAITRE HOUDA BENKHALED

 LA SOCIETE » PLANET
 INVEST SUD«, S.A.R.L. A

ASSOCIE UNIQUE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 PLANET INVEST SUD « شركة
» شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

بشريك رحاد
ش.م.م. بشريك رحاد  

يلرتسما  : مائة تلف دأهم 
)11‚111.111  دأهم)

يملقر يالجأماعي : مريكش، كلم 9 
طريق يلص يرة
يلأـأسـاـــــــــــــــــس :

بـأـاأيـخ) م ثق  عـقـد  بـمـقـأـ�سى  (/1
بمريكش،) مسجل  (،04/03/2021
(: عدد) تحت  (،17/03/2021 في)
تمر) (،(1(1-11(1871-11171
: ت صال) (،18116 (:  باسأخالص)
رضـ ) تـم  (،(1(1673(11149
ذيت) لـشركـة  يبساسـي  يلـنـظام 
رحاد،) بشريك  مـحـدردة  مـسـؤرلـاـة 

مـ يصفـاتـهـا كـــــالـأـالـــي):
عبد) يلساد  (: يل حاد) يلشريك 
يلـحـامـل) يلحسناري،) يلحكام 
أقـم) للأعريف  يلـ طـنـاـة  للـبـطاقـة 

  .E447787
ذيت) شركة  (: يلـقـانـ نـي) يلـشـكـل 
رحاد) بشريك  محدردة  مسؤرلاة 

ش.م.م.)بشريك رحاد.))
 PLANET (« شركة) (: يلـتـســمـاــــــــــــــة)

(«(INVEST SUD
محطات) تشغال  (: يلـمــــــــــــــــــ ض ع)
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يلخدمة رنقاط ت زي  يل ق د رمطعم)
كافاه.

يملـقـر يالجأمـــــــاعي):)مريكش،)كلم)9 
طريق يلص يرة

مـن) يبأديء) سـنـة،) (99 (: يلــمـــــــــــــــــــــــــدة)
يـ م يلـتـسـجـاـل بالـسـجـل يلـأـجـاأي.

أتسـمـا ) حـدد  يملــــــــــــــا :) أتس 
دأهـم،) (111.111‚  11 فـي) يلـشـركة 
بـقـاـمـة) حــصـة  (1111 إلى) مـقـسـمـة 

111)دأهـم للحـصـة يالجأماعاة.)
يلحكام) عبد  يلساد  يلـمـسـاــــــــــــــــــر:)
غـاـر) لـمـدة  مـسـاـر  يلحسناري،)

مـحـدردة.
تـبـأــدئ) (: يالجأماعاة) يلـسـنـة 
مـن) يبر   فـي  يالجأماعاة  يلـسـنــة 
دجنبر من كـل) (31 رتـنـأـهـي فـي) ( يناير)

سـنــة.
بـكـأـابـة) يلـقـانـ نـي  يإليـديع  تـم  (/(
يلـأـجـاأيـة) للـمـحـكـمـة  يلـضـبـط 
(،19/07/2021 بـأـاأيـخ) بـمـريكـش 

تحت عدد)31)6)1.
687I

Global(Infobel

STE TRANS HAJ AHMED
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc

STE TRANS HAJ AHMED  شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي بل ك 3 
أقم 87 حي  يكدي  يرس س ملزيأ 

ييت مل    ييت مل   81111 ينزكان 
يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(3117

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) ((5
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. TRANS HAJ AHMED
يلنقل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلشخ�سي لحساب))يلغير).
بل ك) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يكدي  يرس س ملزيأ) ( حي) (87 أقم) (3
ييت مل  ))ييت مل  )81111)ينزكان)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ( زحاف) يما   يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( زحاف) يما   يلسادة 
بل ك)11)حي ييت يلحفاض ملزيأ ييت)

مل  ))81111)ييت مل   يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( ير3لخير حسن) يلساد 
بل ك)11)حي ييت يلحفاض ملزيأ ييت)

مل  )81111)ييت مل   يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) (14 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)869.
688I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

STARLOTIS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
خفض أتسما  يلشركة

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 
مال  1) شاأع يملأنبي يلطأبق يالر  
بني مال ، 3111)، بني مال  يملغرب
STARLOTIS شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي )7 شقة 

أقم 6  عماأة سماة حي جبلاة 
بل ك 1 بني مال  - 3111) بني مال  

يملغرب.
خفض أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.34(5

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 غشت) (16 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   خفض 
من) تي  دأهم«) (3.111.111« قدأه)
»6.437.411)دأهم«)إلى)»3.437.411 

دأهم«)عن طريق):)-.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)965.
689I

BELGA CONSULTING

RAMI TRAM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
RAMI TRAM شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 37 زنقة 
إدأيس يبكبر شقة أقم 6 يلطابق 
3 حسان يلر3اط - 11111 يلر3اط 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1549(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) ((5
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RAMI (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.TRAM
تعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)يملأن عة رجما  يلحرف)؛
)يلترريج يلعقاأي.

تهائة يملساحات يلخضريء.
شبكات) رصاانة  رتركاب  نشر 

يالتصاالت.
للم يق ) رتط ير  يتصا   ركالة 
تكن ل جاا) رتطباقات  يإللكتررناة 

يملعل مات.
زنقة) (37 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلطابق) (6 أقم) شقة  يبكبر  إدأيس 
يلر3اط) (11111 (- يلر3اط) حسان  (3

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 511.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 5.111 ( (: يملال دي) أيشد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يملال دي  أيشد  يلساد 
يلرياض)11431)ص ب)1449)يململكة)
يلرياض))) (1449 يلسع دية) يلعر3اة 

يململكة يلعر3اة يلسع دية.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يملال دي  أيشد  يلساد 
يلرياض)11431)ص ب)1449)يململكة)
يلرياض)) (1449 يلسع دية) يلعر3اة 

يململكة يلعر3اة يلسع دية
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)117834.
691I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

CHAZAK  TRANS SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

مكأب يلحسابات تنف فسك
عماأة تهضاأ زنقة مريكش حي 

يلصناعي تكادير
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WWW.INFOFISC.COM
ينشـاء شـركـة

  »CHAZAK  TRANS(SARL    «
بأاأيخ) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
رض ) تم  بالعا ن  (19/03/2021
ذيت) للشركة  يالسا�سي  يلقان ن 

يملسؤرلاة يملحدردة)
»)CHAZAK TRANS SARL«)ذيت)

يملميزيت يلأالاة:
ذيت) ( شركة) (: يلشركة) شكل  (/1

مسؤرلاة محدردة.
 CHAZAK ( يلشركة:) تسماة  (/(

TRANS SARL
3/)غرض))يلشركة:

)نقل يلبضائ  لحساب يلغير.))
(: للشركة) يالجأـمـاعي  4/يملقـر 
يلطابق يالأ�سي أقم)775)بل ك)E))حي)

يل فاق يلعا ن
سنة) (99 في) محـددة  (: 5/يملدة)
من تاأيخ تاسيسهـا يلنهـائي مـا) يبأـديء)

عـدي يالنحال  يملسبق ير يلأمـديـد.
محدد) ( (: يلشركة) 6/أتيسما  
يلى)) مقسم  111111.دأهم  مبلـغ) في 
 111 حصة يجأماعاة بقامة) (1111

دأهم للحصة.
7/)يلشركاء:

يلسادة) (: دأهم) ( (-(1111.11
 14 برقم) يلقاطنة  ( نهالة) ( مطاهري)
ب يأكان) ييريك  حي  يلسعادة  عماأة 

يكادير.
يلسادة) (: دأهم) ((1111.11  -
بشاأع) يلقاطنة  سمهان  مطاهري 
م الي يلشريف أقم)111)حي يلنجاح)

يكادير.
يلسادة يب ) (: دأهم) ((1111.11  -
م الي) بشاأع  يلقاطنة  حبيبة  خام 
يلشريف أقم)111)حي يلنجاح يكادير.
يلساد) (: دأهم) ((1111.11  -
مطاهري زكرياء)يلقاطن بشاأع م الي)
يلشريف أقم)111)حي يلنجاح يكادير.
يلسادة) (: دأهم) ((1111.11  -
بشاأع) يلقاطنة  شاماء) مطاهري 
م الي يلشريف أقم)111)حي يلنجاح)

يكادير.
تعاين) تم  يلقان ني:) 8/يملسير 
غير) رملدة  للشركة  رحادة  كمسيرة 

نهالة) مطاهري  يلسادة  محدردة 
يلقاطنة))برقم)14)عماأة يلسعادة حي)

ييريك ب يأكان يكادير.
تـم ياليـديع) ( 9/ياليـديع يلقـانــ نــي:)
لــدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) بالعا ن  يالبأديئاة  يملحكـمـة 

29/03/2021))تحت أقم)943
يلسجل) في  يلأقاد  11/أقم 
يلسجل) في  يلتسجال  تم  يلأجاأي:)
يلأجاأي للمحكمة يالبأديئاة بالعا ن)

تحت أقم)35875.
للخــــــالصــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
691I

somacompta(sarl

إنخنريا ي سيرفيسيوس إلكتريك
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

somacompta(sarl
 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78

TAZA MAROC
إنخنريا ي سيرفيسا س إلكتريك 

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يكال 
ريدي تملال تازة - 51)35 تازة 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(13

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
:)إنخنريا) يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

ي سيرفيسا س إلكتريك.
غرض يلشركة بإيجاز):)-)يلتركابات)

يلكهر3ائاة

-)تشغا  مخألفة تر يلبناء
.

حي يكال) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
ريدي تملال تازة)-)51)35)تازة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: محمد) يالزأق  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) محمد  يالزأق  يلساد 
م) طنجة  دياأ  مجم   مسنانة  حي 
طنجة) (11 أقم) (3 طابق) (( عماأة) (11

91141)طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) محمد  يالزأق  يلساد 
م) طنجة  دياأ  مجم   مسنانة  حي 
طنجة) (11 أقم) (3 طابق) (( عماأة) (11

91141)طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)4)5.
69(I

YAMINE TRADE CONSULTING

 MOROCCAN BUSINESS
TEAM NEGOCE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

YAMINE TRADE CONSULTING
339 شاأع يلحسن يلأاني شقة 3 
 RABAT ،11111 ،  يلر3اط يكدي

MAROC
 MOROCCAN BUSINESS TEAM

NEGOCE شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

 LOT رعن ين مقرها يإلجأماعي
 SETTER 1 IMM 4 APPT 5

TEMARA - 12000 تماأة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

134(91
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 MOROCCAN BUSINESS TEAM

.NEGOCE
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 
.PAPETERIE ET INFORMATIQUE

 LOT (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 SETTER 1 IMM 4 APPT 5

TEMARA - 1(111)تماأة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: سعاد) بنعيش  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) سعاد  بنعيش  يلساد 
زنقة سب  يكدي  يلر3اط) (6 46)شقة)

11111)يلر3اط يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) سعاد  بنعيش  يلساد 
زنقة سب  يكدي  يلر3اط) (6 46)شقة)

11111)يلر3اط يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)6936.
693I

SOUHAL CONSULTING

 LES JARDINS DES
ORANGERS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE(YOUGOSLAVIE(IMM 82-A



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20284

 APPT 14 GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  LES JARDINS DES ORANGERS

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي زيرية 

يلطريق يلرئيساة 1) ر 34 سادي 

ب زكري  - 51111 مكناس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(3637

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((115 يناير) (16

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 LES (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. JARDINS DES ORANGERS

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يالنعاش)
يلعقاأي

-)يشغا  مخألفة).
زيرية) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

سادي) (34 ر) ((1 يلرئيساة) يلطريق 

ب زكري))-)51111)مكناس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

511)حصة) ( (: ( يلساد علي يلكبير)

بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد يب  بكر يلكبير):))491)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يلكبير  علي  يلساد 

مكناس)51111)مكناس يملغرب.

مكناس) يلساد يب  بكر عن ينه)ي))

51111)مكناس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( يلكبير) علي  يلساد 

مكناس)51111)مكناس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يناير) (17 بأاأيخ) ( بمكناس) يلأجاأية 

115))تحت أقم)6139.
694I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 COMPLEXE ALMOGAR
SARL

إعالن مأعدد يلقريأيت
 COMPLEXE ALMOGAR  «

»SARL
يملقـر يالجأـمـاعي: أقم 4)) مكرأ 

بل ك ج حي الشالي با كرى يشأ كة 
ييت باها يملغرب

يلسجل يلأجاأي أقم : 1)113
يلجم ) عقد  بمقأ�سى 
بأاأيخ) يالسأثنائي  يلعام 
شركاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بين  (2021/07/07
   COMPLEXE ALMOGAR SARL« (
»))تقرأ مايلي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
يلساد)) يملسير  يسأقالة  (

ب تكس ست يملخأاأ.)
ب تكس ست) يلساد  تعاين  ( ( (
تحمد مسير رحاد للشركة ملدة غير)

محدردة.)
(.تغاير يإلمضاء)يلبنكي(

يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  (
للشركة.)))

ياليـديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان) ( يملحكـمـة)

26/07/2021)تحت أقم)1639 
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
695I

BELGA CONSULTING

AGRICABAT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BELGA CONSULTING
 IMM 06 APPT(N°08 ESCALIER 2
 RUE MELILLIA HASSAN RABAT

، 10000، RABAT(maroc
AGRICABAT شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 37 زنقة 
إدأيس يبكبر شقة أقم 6 يلطابق 
3 حسان يلر3اط - 11111 يلر3اط 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
154913

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.AGRICABAT
تعما ) (• (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلهندسة يملدناة لجما  يملهن.
•))يبشغا  يلعامة رتأجير يملعديت.
تر) يلخاصة  يملباني  ( تنظاف) (•

يلعامة.
يملساحات) رتط ير  تصمام  (•

يلخضريء.
•)دأيسة ر3ناء)رصاانة جما  تن يع)

يملساحات يلخضريء)تر يلزأيعاة.
زنقة) (37 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلطابق) (6 أقم) شقة  يبكبر  إدأيس 
يلر3اط) (11111 (- يلر3اط) حسان  (3

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد سعاد يلخااطي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد سعاد يلخااطي عن ينه)ي))
)))شقة) 6)عماأة) تجزئة يبمل م س)
يلن يصر) ب عزة  ديأ  ( (( يلرحمة) (11
3))7))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد سعاد يلخااطي عن ينه)ي))
)))شقة) 6)عماأة) تجزئة يبمل م س)
يلن يصر) ب عزة  ديأ  ( (( يلرحمة) (11
3))7))يلديأ يلباضاء) يلديأ يلباضاء)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( بالر3اط) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)9197.
696I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 INSTITUTION AL OULYA
PRIVEE SARL

إعالن مأعدد يلقريأيت

 INSTITUTION AL OULYA «
«  PRIVEE SARL

يملقـر يالجأـمـاعي: أقم 1)1 زنقة 7 
بل ك B 11 ينزي يلعلاا يكادير يملغرب
يلسجل يلأجاأي أقم : 44715 

يلعام) يلجم   عقد  بمقأ�سى 
 27/07/2021 بأاأيخ) يالسأثنائي 
لشركة)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) يل حاد  يلشريك  قرأ 
 INSTITUTION AL« ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
OULYA PRIVEE SARL«))مايلي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
يلسادة) يملسيرة  يسأقالة  ( (

يلفا�سي ملااء.))))
فاطمة) يمشا   يلسادة  تعاين  ( (
ملدة) للشركة  رحادة  مسيرة  يلزهريء)

(.غير محدردة
(((((((((.تغاير يإلمضاء)يلبنكي((

يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  ( (
للشركة.)

يإليديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) يإليديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) بأكادير  يلأجاأية  يملحكـمـة 

2021/09/06))تحت أقم))11634 
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
697I

CABINET CBA SARL

SAN INVEST
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد



20285 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

تأسيس شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة باب م، طابق 3، شاأع 

محمد يلخامس ، 51)1)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

SAN INVEST  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 5 زنقة 
ديكسم د ، يلطابق يبر ، يلشقة 
أقم ) بنجدية يلديأ يلباضاء. - 
1)11) يلديأ يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517539

 (9 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 SAN (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. INVEST
يلترريج) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلبنايات) تشياد  من خال   يلعقاأي 
يملهناة،) يلأجاأية،) يلسكناة،)
ريلسااحاة تر بي غرض) ( يلفندقاة)
آخر باإلضافة إلى شريء)ر3ا  يبأي�سي)
جما ) ر  يملبناة  يلغير  تر  يملبناة 
ر) يستريد  (، شريء) با ،) (، يلعقاأيت)

تصدير م يد ر معديت يلبناء..
زنقة) (5 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلشقة) يبر ،) يلطابق  (، ديكسم د)
(- يلباضاء.) يلديأ  بنجدية  (( أقم)

1)11))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

100.000,00)دأهم،)مقسم كالأالي:
يلن يشلة) يمل لى  عبد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111 ( (:

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلن يشلة) يمل لى  عبد  يلساد 

بالاكان) زنقة  (7 يلرقم) عن ينه)ي))

يلباضاء) يلديأ  ((1411 يل يزيس)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلن يشلة) يمل لى  عبد  يلساد 

بالاكان) زنقة  (7 يلرقم) عن ينه)ي))

يلباضاء) يلديأ  ((1411 يل يزيس)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794519.

698I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

P PRIME SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

»P PRIME SARL  «

يملقـر يالجأـمـاعي: مركز يلحااة 73 

زنقة تصالة تجزئة تاساال يلجهادية 

يلدشيرة ينزكان 

يلسجل يلأجاأي أقم : 33)6

يلعام) يلجم   عقد  بمقأ�سى 

بين) يالسأثنائي بأاأيخ)01/09/2021)

شركاء)»P PRIME SARL«)تقرأ مايلي)

(((((:

))تف يت يلحصص يالجأماعاة):)

حسين) يالحساني  يلساد  ف ت  (

للساد) يجأماعاة  حصة  ((1  111

يبعقال محمد يلحبيب)))-))

)تغاير يالمضاء)يلبنكي.))))

يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  (

للشركة.)))

تـم) ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 

يلضبط) بكأـابـة  يلقـانـ نـي  ياليـديع 

بأـاأيخ) ( بانزكان) يالبأديئاة  ( لـدى)

2021/09/08)))تحت أقم1883 

للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
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KAMAR BENOUNA

SCI  MELK
إعالن مأعدد يلقريأيت

KAMAR BENOUNA
 RUE(CHARAM(ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca(MAROC
SCI  MELK  »شركة  يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 1)6 شاأع 
بان أيماك  - 1)16) يلديأيلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(81813

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)7))ماي)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 14 يلبا  يلدي ثم في تاأيخ) ( معاينة)
من طرف يلساد عمر) ((1(1 فبريير)
حصة لفائدة يلساد محمد) (( يبرري)

ب جن ي)
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 
من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )
يلساد) ( لفائدة) حصة  (63 ( يلشايبي)

محمد ب جن ي)
على) ينص  يلذي  (:3 أقم) قريأ 
مايلي:)معاينة يلبا  يلدي ثم في تاأيخ)
يلساد) طرف  من  ((1(1 ماي ) ((7
لفائدة) حصة  (67 محمديلشايبي)

يلساد محمد شفاق)
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
 (7 تاأيخ) في  ثم  يلدي  يلبا   معاينة 
من طرف يلساد محمد) ((1(1 ماي )
يلسادة) لفائدة  حصة  (66 ( يلشايبي)

ييمان بلمجدرب)
قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)

قرأ تعديل يلق ينين
على) ينص  يلذي  (:6 أقم) قريأ 
مايلي:)معاينة يسأقالة يلساد محمد)
رحاد) كمدير  منصبه  من  يلشايبي 

للشركة يبأديء)من)7))ماي )1)1) 
قريأ أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
تعاين يلساد محمد شفاق كمساير)

رحاد للشركة)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)

أيسما 
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793735.
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يلناظ أ للحسابات

INTERFASHION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

حل شركة

يلناظ أ للحسابات
شاأع يالمير سادي محمد يلحي 
يالديأي ساتي يملحمدية بل ك د 
يلطابق يلثاني أقم 5 ، 111)6، 

يلناظ أ يملغرب
INTERFASHION شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة)في ط أ 

يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

ب يزأزيأن يلناظ أ 111)6 يلناظ أ 
يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.17597
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) )))شتنبر) يملؤأخ في)
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
أتسمالها) مبلغ  ( (INTERFASHION
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
يلناظ أ) ب يزأزيأن  حي  يإلجأماعي 
(: نتاجة  ) يملغرب  يلناظ أ  (6(111

-يلشركة لم تحقق تهديفها.
حي) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
يلناظ أ) (6(111 يلناظ أ) ب يزأزيأن 

يملغرب.)
ر عين:

ر) بلقائد  ( محمد) يلساد)ة))
 6(111 ب يزأزيأن) حي  عن ينه)ي))
يلناظ أ يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
يملخابرة ر محل تبلاغ يلعق د ريل ثائق)

يملأعلقة بالأصفاة):)-
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باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم))411.
711I

SOCIETE MODYANI SARL

THE HONEST HEART
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تف يت حصص

SOCIETE MODYANI SARL
 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH(FNIDEQ ، 93100
يلفنادق يملغرب

THE HONEST HEART شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

دكأ أ فرج أقم 84 - 91111 طنجة 
يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.8(433
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 شتنبر) (13 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))سفاان يدخ  )
111)حصة يجأماعاة من تصل)111 
عبدهلل) )ة)) يلساد) ( لفائدة) حصة 

يدخ   بأاأيخ)13)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46416).
71(I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

ALIMENTATION EL AYADIA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 
مال  1) شاأع يملأنبي يلطأبق يالر  
بني مال ، 3111)، بني مال  يملغرب
 ALIMENTATION EL AYADIA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يطلس 

يرالد عامر يرالد عااد س ق يلسبت 

يلفقاه بن صالح - 13)3) يلفقاه 

بن صالح يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.979

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

أف ) تم  ((119 ماي) (13 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما  

من) تي  دأهم«) (1.678.611«

 (.178.611« إلى) دأهم«) (411.111«

دأهم«)عن طريق):))إدماج يحأااطي تر)

تأ3اح تر عالريت إصديأ في أتس يملا .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالفقاه بن صالح)

)1)شتنبر)1)1))تحت أقم)7)).
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 SESAME ALU  CONCEPT
SARL

إعالن مأعدد يلقريأيت
 SESAME(ALU  CONCEPT «

»SARL
يملقـر يالجأـمـاعي: يلبقعة أقم 67 
يلحي يلصناعي ييت مل   يملغرب
يلسجل يلأجاأي أقم : 19111

يلجم ) عقد  بمقأ�سى 
بأاأيخ)) يالسأثنائي  يلعام 
شركاء)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) بين  (2021/07/01
(»SESAME ALU CONCEPT SARL(«

تقرأ مايلي):)))))
))تف يت يلحصص يالجأماعاة):)

 FOURNIER يلساد) ف ت  ( (- (
Michel Patrick    311حصة)

يجأماعاة للساد س عاجي محمد.))
يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  (

للشركة.)))
ياليـديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) ( بانزكان) يالبأديئاة  يملحكـمـة 

2021/09/08))تحت أقم)188 
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
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يلناظ أ للحسابات

INTERFASHION
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

يلناظ أ للحسابات
شاأع يالمير سادي محمد يلحي 
يالديأي ساتي يملحمدية بل ك د 
يلطابق يلثاني أقم 5 ، 111)6، 

يلناظ أ يملغرب
INTERFASHION شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي : حي 

ب يزأزيأن - 111)6 يلناظ أ يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.17597

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 شتنبر) ((7 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (INTERFASHION حل)
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
 6(111 (- ب يزأزيأن) حي  يإلجأماعي 
يلناظ أ يملغرب نتاجة  -يلشركة لم)

تحقق تهديفها.
ر عين:

ر) بلقائد  ( محمد) يلساد)ة))
 6(111 ب يزأزيأن) حي  عن ينه)ي))
يلناظ أ يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
حي) رفي  ((1(1 شتنبر) ((( بأاأيخ)
ب يزأزيأن)-)111)6)يلناظ أ يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)8))شتنبر)

1)1))تحت أقم)4113.
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COMPTE A JOUR

ELECTRO ABDESSALAM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

ELECTRO ABDESSALAM شركة 
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي /زنقة 
عباس محم د يلعقاد أقم 18 - 

111)6 يلناظ أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
((749

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ELECTRO ABDESSALAM
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبجهزة يملنزلاة.
/زنقة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 -  18 أقم) يلعقاد  محم د  عباس 

111)6)يلناظ أ يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ت زيني) جال   يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ت زيني  جال   يلساد 
حي يلكندي زنقة)88)أقم)31 111)6 

يلناظ أ يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ت زيني  جال   يلساد 
حي يلكندي زنقة)88)أقم)31 111)6 

يلناظ أ يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)18)شتنبر)

1)1))تحت أقم)3891.
716I
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FIDUCIAIRE ENNOUR

VERT SAIN SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER(ETAGE(N 75 BD(ALLAL(BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

VERT SAIN SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
عال  بن عبد هللا أقم 311 يلطابق 
يلأالث يلفقاه بن صالح - 11)3) 

يلفقاه بن صالح يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

4847
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 VERT (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.SAIN SARL
غرض يلشركة بإيجاز):)يالسأغال )

يلزأيعي.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق) (311 عال  بن عبد هللا أقم)
 (3(11 (- صالح) بن  يلفقاه  يلأالث 

يلفقاه بن صالح يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد يبريهام ساف):))51)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 ((1 ( (: يلساد جا أدين  ب مبانا)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 731 ( (: دينيس) ب أيني  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ساف  يبريهام  يلساد 

حي ملصلى يلزنقة)67)يلرقم)34)يلفقاه)
يلفقاه بن صالح) ((3(11 بن صالح)

يملغرب.
يلساد جا أدين  ب مبانا عن ينه)ي))

ييطالاا)39114)ييطالاا ييطالاا.
عن ينه)ي)) دينيس  ب أيني  يلساد 

ييطالاا)39114)ييطالاا ييطالاا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ساف  يبريهام  يلساد 
حي ملصلى يلزنقة)67)يلرقم)34)يلفقاه)
يلفقاه بن صالح) ((3(11 بن صالح)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالفقاه بن صالح)

8))شتنبر)1)1))تحت أقم)59).
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FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

STE  A-Y IMMOBILIER SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

   STE  A-Y(IMMOBILIER(SARL«
يملقـر يالجأـمـاعي: يلطابق يلسفلي 
عماأة حفاظ شاأع يلحسن يالر  

حي يلديخلة يكادير
يلسجل يلأجاأي أقم : 37615

يلعام) يلجم   عقد  بمقأ�سى  (
يالسأثنائي بأاأيخ)05/03/2021)قرأ)
 STE A-Y (« يلشريك يل حاد لشركة)

IMMOBILIER SARL«))مايلي):
يلساد) للمصفي  يبريء) يعطاء) (*

يما  ملشرق
*يقريأ نهاية تصفاة يلشركة.)

ياليـديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) ( بأكادير) ( يلأجاأية) يملحكـمـة 

02/09/2021)تحت أقم))116311.
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
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B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

MASTER ACCELERATION
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 11
 LOUBILA(BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC
 MASTER ACCELERATION

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 8)1 شاأع 
يلعرعاأ يلطابق يلثاني مكأب أقم 

6 - - يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
5174(9

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MASTER ACCELERATION
ت فير) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
خدمات يلبريد يلسري  ريلنقل يلدرلي)
للبضائ )،)رتقديم يلخدمات يملأن عة)

للشركات..
 1(8 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
مكأب) يلثاني  يلطابق  يلعرعاأ  شاأع 

أقم)6)-)-)يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
):)KE(WANG)حصة) يلساد)100)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) (KE WANG يلساد)
ييك ) (9 ( عماأة بأجزئة) (15 ( يلطابق)
 3619 أقم) بي  باأكشنزن  تكن ل جي 
((- نانشان) مقاطعة  ( باي�سي) طريق 

شنزن))يلصين.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) (KE WANG يلساد)
ييك ) (9 ( عماأة بأجزئة) (15 ( يلطابق)
 3619 أقم) بي  باأكشنزن  تكن ل جي 
((- نانشان) مقاطعة  ( باي�سي) طريق 

شنزن))يلصين
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)974311.
719I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

STE EFSENT
إعالن مأعدد يلقريأيت

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
STE EFSENT  »شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 
يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: أقم 53 
أحا  ملسكاني ت يأكة - 51111 

مكناس يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.43765

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)13)ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تف يت جما  حصص يلساد طاأق)
يلتي) (D796645 كرماح أقم ب ط ر)
هي))411)))يلى))يلساد عالي يسماعال)
بحصة) (D85(895 ر) ط  ب  أقم 

)411))بقامة)111)دأهم للحصة
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
تساير) من  كرماح  طاأق  يسأقالة 
جديد يلساد) ( شركة ر تعاين مسير)

بجطاط محمد)
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
تغاير نشاط):)من تنظام يالنشطة يلى)

يشغا  مخألفة ر مأاجرة
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
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تحاين يلنظام يبسا�سي للشركة))
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:7 أقم) بند 
مايلي:))أتسما  يلشركة):)يلساد عالي)

يسماعال بحصة))411)
على) ينص  يلذي  (:14 أقم) بند 
)جديد) تعاين مسير) (: يلتساير) مايلي:)

يلساد بجطاط محمد
بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
ر) مخألفة  يشغا   (: يلشركة) غرض 

مأاجرة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)84)4.
711I

MINA AMEUBLEMENT

MINA AMEUBLEMENT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

MINA AMEUBLEMENT
 AMR(IBN(ASS 3°ETG(N°26 (9
 TANGER ، 90000، TANGER

يملغرب
MINA AMEUBLEMENT شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
 RUE (9 رعن ين مقرها يإلجأماعي
 AMRO BNO ASS EX HOTEL

 TANGER(N° 26 TANGER 90000
TANGER يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
119893

 1( عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 MINA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.AMEUBLEMENT
 TRAVAUX(:(غرض يلشركة بإيجاز

.DIVERS DE CONSTRUCTION

 RUE (9 (: عن ين يملقر يالجأماعي)
 AMRO BNO ASS EX HOTEL
 TANGER N° (6 TANGER 91111

TANGER)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
حصة) ((51 ( (: يلساد يما  يي ب)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 (51 ( (: مغناة) بن  مانة  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة أيناة يلدباغ):))51))حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلسادة ترية يلدباغ):))51))حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
حي) عن ينه)ي)) يي ب  يما   يلساد 
يلشباأ شاأع يلقا�سي بن يلعربي أقم)

)4)مرتال)93151)مرتال يملغرب.
يلسادة مانة بن مغناة عن ينه)ي))
حي يلشباأ شاأع يلقا�سي بن يلعربي)
أقم))4)مرتال)93151)مرتال يملغرب.
عن ينه)ي)) يلدباغ  أيناة  يلسادة 
 (8811 9)4)يملحمدية) يلسعادة أقم)

يملحمدية يملغرب.
عن ينه)ي)) يلدباغ  ترية  يلسادة 
 44 بل ك) يلصافاة  مركب ماكسطا 
أقم)88)مرتال)93151)مرتال يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
حي) عن ينه)ي)) يي ب  يما   يلساد 
يلشباأ شاأع يلقا�سي بن يلعربي أقم)

)4)مرتال)93151)مرتال يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (1( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)397159)1)19.
711I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 STE LEMGHARI FRERES
SARL

إعالن مأعدد يلقريأيت

 STE LEMGHARI FRERES SARL
يملقـر يالجأـمـاعي: شاأع يملقارمة يلحي 

يلصناعي يكادير
يلسجل يلأجاأي أقم : 9)

يلعام) يلجم   عقد  بمقأ�سى 
بين) يالسأثنائي بأاأيخ)09/09/2021)
 STE LEMGHARI FRERES (« شركاء)

SARL)»)تقرأ مايلي):))))
يلحصص) ملكاة  ينأقا   (
طريق) عن  يلشركة  في  يالجأماعاة 

يالأث ريلهبة):
من) يجأماعاة  حصة  (-471
للساد) فاطمة  بزيد  باهلل  يملرح مة 
يملغاأي محمد)))94)حصة عن طريق)
376)حصة عن طريق عقد) يالأث ر)
بزيد) باهلل  يملرح مة  رأثة  من  يلهبة 

فاطمة بأاأيخ)07/09/2021)
من) يجأماعاة  حصة  (391  -
يملرح مة باهلل يملغاأي فاطنة للساد)
يملغاأي محمد)))65)حصة عن طريق)
5)3)حصة عن طريق عقد) يالأث ر)
يلهبة من رأثة يملرح مة باهلل يملغاأي)

فاطنة بأاأيخ)07/09/2021)
- 391))حصة يجأماعاة هبة من)
يلسادة يملغاأي ملاكة للساد يملغاأي)

محمد)
- 391))حصة يجأماعاة هبة من)
يلسادة يملغاأي مانة للساد يملغاأي)

محمد)
حصة يجأماعاة هبة من) (911  -
يلساد يملغاأي حسن للساد يملغاأي)

محمد
حصة يجأماعاة هبة من) (781  -
يلساد يملغاأي سعاد للساد يملغاأي)

محمد)
حصة يجأماعاة هبة من) (781  -
يلساد يملغاأي م الي عبد هللا للساد)

يملغاأي محمد)
)))تعاين يلساد يملغاأي محمد مسير)

((.رحاد للشركة ملدة غير محدردة
))تغاير يإلمضاء)يلبنكي.))))))))))))

يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  (
للشركة.)))

ياليـديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأكادير) يلأجاأية  يملحكـمـة 

21/09/2021)تحت أقم)1)1165  
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك

71(I

PINEAPPLE.SI

PINEAPPLE.SI
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

PINEAPPLE.SI
15 شاأع عبد هللا بن ياسين يقامة 

بلدرن طابق 7 يملكأب أقم 8 ، 
1111)، يلدي يلباضاء يملغرب
PINEAPPLE.SI شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 15 

شاأع عبد هللا بن ياسين يقامة 
بلدرن طابق 7يملكأب 18 - 1111) 

يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517495
في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PINEAPPLE.SI
غرض يلشركة بإيجاز):)-تاجرة.

15)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
عبد هللا بن ياسين يقامة بلدرن طابق)
يلديأيلباضاء) ((1111  -  18 7يملكأب)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلسادة لطافة يبغ ز):))51)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
حصة) (951 ( (: يلساد ينيس نزيه)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يبغ ز  لطافة  يلسادة 
311)تجز ئة بدأ حي م ش ف))5111) 

خريبكة يملغرب.
 311 يلساد ينيس نزيه عن ينه)ي))
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 (5111 ( ف) ش  م  حي  بدأ  ئة  تجز 

خريبكة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يبغ ز  لطافة  يلسادة 

311)تجز ئة بدأ حي م ش ف))5111) 

خريبكة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.

713I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

FIDUCIAIRE EL HANSALI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 
مال  1) شاأع يملأنبي يلطأبق يالر  

بني مال ، 3111)، بني مال  يملغرب

FIDUCIAIRE EL HANSALI شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 1) شاأع 

يملأنبي يلطا بق يالر   بني مال  - 

3111) بني مال  يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1611

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

أف ) تم  ((119 ماي) (17 في) يملؤأخ 

قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما  

من) تي  دأهم«) (1.174.111«

 1.774.111« إلى) دأهم«) (611.111«

دأهم«)عن طريق):))إدماج يحأااطي تر)

تأ3اح تر عالريت إصديأ في أتس يملا .

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (3 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

غشت)119))تحت أقم)641.

714I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

 ZIAR FOOD DE
 DISTRIBUTION ET NEGOCE

SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

 ZIAR FOOD DE   
 DISTRIBUTION ET NEGOCE

SARL
يملقـر يالجأـمـاعي: أقم B/764 يلحي 

يلصناعي ييت مل  
يلسجل يلأجاأي أقم :  5)178

يلعام) يلجم   عقد  بمقأ�سى 
 01/06/2020 بأاأيخ) يالسأثنائي 
 ZIAR FOOD DE شركاء) بين 
 DISTRIBUTION ET NEGOCE

SARL«)تقرأ مايلي):))))
يلرف  من أتسما  يلشركة من) ( (
111111.11)دأهم يلى)111111.11) 
حصة) ((1111 بخلق) رذلك  دأهم 
يجأماعاة من فئة)111)دأهم للحصة)

يل يحدة.)))
))ت سا  يلهدف يلأجاأي للشركة)

يلى):)
-))))نقل يلبضائ  لحساب يلشركة)

رلحساب يلغير.
يبسا�سي)) يلقان ن  تنقاح  ( (

للشركة.)))
ياليـديع) تـم  ( يلقـانــ نــي:) ياليـديع 
لـدى) يلضبط  بكأـابـة  يلقـانـ نـي 
بأـاأيخ) بانزكان  يالبأديئاة  ( يملحكـمـة)

09/06/2020))تحت أقم)577.
للخــــــال صــــــــــــة ر يلأـذ كاــــــــــر

مـكـأـب يلحـسـابـات ينــفــ فـسـك
715I

Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral(Au

AIN TIN SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

 Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sral
Au

 1er etage-rue(larache(immb 2
nador، 62000، Nador(maroc

AIN TIN SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي رهدينة 

بني ينصاأ - 111)6 يلناض أ يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(1145

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)4))شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
 6(111 (- ينصاأ) بني  رهدينة  »حي 
يلناض أ يملغرب«)إلى)»زنقة سبأة أقم)
4)دأب))1)حي يلقدس رسالن)51181 

مكناس))يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)7))شتنبر)

1)1))تحت أقم)4113.
716I

KAHIRI MEK SARL AU

KAHIRI MEK
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تغاير تسماة يلشركة

KAHIRI MEK SARL AU
 N°18 LOT(KAMILIA(SECTEUR(A

، 50000، MEKNES(MAROC
KAHIRI MEK شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
 N°18 رعن ين مقرها يالجأماعي
 LOT(KAMILIA(SECTEUR(A -

.50000 MEKNES(MAROC
تغاير تسماة يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
43719

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تغاير) ((1(1 ي نا ) ((1 يملؤأخ في)
(»KAHIRI MEK«(تسماة يلشركة من

.(»G.H.T.M«(إلى
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((1 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))419.
717I

sonacofi

خليل و عادل برومو
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

sonacofi

 rue(el(aaraar(apprt 7 etage 4 (8
 casablanca ، 20000، casablanca

maroc
خلال ر عاد  بررم  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 51 شاأع 
أحا  يملسكاني يلطابق يلثالث شقة 
13 يلديأ يلباضاء - 1111)  يلديأ 

maroc يلباضاء
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

51(537
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (1(
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)خلال ر)

عاد  بررم .
منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي
يبشغا  يلعم ماة.

51)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
أحا  يملسكاني يلطابق يلثالث شقة)
يلديأ) ( ((1111 (- يلباضاء) يلديأ  (13

.maroc(يلباضاء
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
751)حصة) ( (: يلساد عاد  أفاق)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 (51 ( (: خلال) ب عبديلي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 91 يلساد عاد  أفاق عن ينه)ي))

حي يلهدى)6111))برشاد يملغرب.
يلساد ب عبديلي خلال عن ينه)ي))
14)تجزئة يلجماعة)4111))يلجديدة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20290

يلساد ب عبديلي خلال عن ينه)ي)))
14)تجزئة يلجماعة)4111))يلجديدة)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

تبريل)1)1))تحت أقم)-.
718I

فدكريد ك نساي

BEKKACH IMMOBILIER
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

فدكريد ك نساي
81 زنقة ي سف بن تاشفين برشاد ، 

6111)، برشاد يملغرب
BEKKACH IMMOBILIER شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي )8 تجزئة 

يملنزه 4  - 6111) برشاد يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.15611

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (17 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
حماد بقاش) ( )ة)) تف يت يلساد)
511)حصة يجأماعاة من تصل)511 
حصة لفائدة))يلساد))ة))يحمد بقاش)

بأاأيخ)17)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) ((7 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)1178.
719I

ADEX CONSEIL

ELCTROFUND    الكتروفند
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ADEX CONSEIL
 rue(de(lille(et(bd(emile(zola 36
 n°7 belvedere(casa ، 20360،

casa(maroc
 ELCTROFUND    يلكتررفند

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  أقم 11، 
زنقة يلحرية، يلطابق 3 ،يلشقة 5  - 

1351) يلديأ يلباضاء  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516511

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ELCTROFUND((((يلكتررفند
يسأيريد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رت زي  يملعديت يلكهر3ائاة)
ريلأنظام) يلأجهيز  (، يلألقائاة) (-

يلصناعي)
-))يلصاانة ريلخدمات).

يلعملاات) جما   عامة  ر3صفة 
(، يملنق لة) يلصناعاة،) ( يلأجاأية،)
عالقة)) لها  يلتي  ريملالاة  يلعقاأية 

بامل ض ع يالجأماعي)..
عن ين يملقر يالجأماعي):))أقم)11،)
 -   5 3)،يلشقة) زنقة يلحرية،)يلطابق)

1351))يلديأ يلباضاء))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ( يلساد ي نس مضرف)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( يلساد ي نس مضرف)
(،1 زنقة) يلأضامن  بأجزئة  يلقاطن 
،ياللفة)) يلسفلي) يلطابق  (،13 أقم)

1361))يلديأ يلباضاء))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( يلساد ي نس مضرف)
(،1 زنقة) يلأضامن  بأجزئة  يلقاطن 

،ياللفة)) يلسفلي) يلطابق  (،13 أقم)
1361))يلديأ يلباضاء))يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
7(1I

AUFIDEX CONSEILS

 STE LA PEINTURE
ENNAKHIL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
أف  أتسما  يلشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL

 FASSI(MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 STE LA PEINTURE ENNAKHIL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة أقم 
356 يملساأ مريكش يملغرب  - 41111 

مريكش يملغرب .
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(3531

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 ي لا ز) (19 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
»11.111))دأهم«)تي من)»611.111 
عن) دأهم«) (811.111« إلى) دأهم«)
دي ن) م   مقاصة  إجريء) ( (: طريق)
يلشركة يملحددة يملقديأ ر يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
6))غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)6994)1.
7(1I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

BAMBICHOU SARL
عقد تساير حر بصل تجاأي))يبشخاص)

يملعن ي ن)
عقد تساير حر بصل تجاأي

 BAMBICHOU SARL
بمقأ�سى))عقد عرفي مؤأخ قي)17 
 BAMBICHOU تعطى) ((1(1 شتنبر)
يلأجاأي) بالسجل  يملسجل  ( (SARL

بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  (53(11
يلأجاأي) لألصل  يلحر  يلتساير  حق 
زيرية شاأع يلسالم ر) (,15 يلكائن ب)
يلطابق) (,( زينب) ( إقامة) ديلاا,) ( زنقة)
يملغرب) طنجة  (91111 (- ( يالأ�سي)
ر) يلن ييتي  محمد  يلساد  ( لفائدة)
 3 ملدة) ( عبدالري) ن أيلدين  يلساد 
ر) ((1(1 تكأ 3ر) (11 سنة تبأدئ من)
تنأهي في)31)شتنبر)4)1))مقابل مبلغ)

شهري قامأه)111.)))دأهم.
7((I

fiduent

 DISCOVER DESERT
MOROCCO

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تعاين مسير جديد للشركة

fiduent
أقم 81 تجزئة يلنادأ رأزيزيت ، 

45111، رأزيزيت يملغرب
  DISCOVER DESERT MOROCCO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي ييت 

كضاف أقم 873 - 45111 رأزيزيت 
يملغرب.

تعاين مسير جديد للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.11359
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تم تعاين) 18)غشت) يملؤأخ في)
مسير جديد للشركة يلساد)ة))زأري )

يحاا كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ))1)شتنبر)

1)1))تحت أقم)893.
7(3I

AUFIDEX CONSEILS

STE KRIKICH TOURS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

أف  أتسما  يلشركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT(RATMA
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 3eme(ETAGE(AV. ALLAL(EL
 FASSI(MARRAKECH ، 40070،

MARRAKECH MAROC
STE KRIKICH TOURS  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلزه أ 
عماأة أقم 178 محل أقم 91 

مريكش يملغرب  - 41111 مريكش 
يملغرب.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.44417
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 ي لا ز) (18 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
من) تي  دأهم«) ((.111.111«
»3.111.111)دأهم«)إلى)»5.111.111 
مقاصة) إجريء) ( (: طريق) عن  دأهم«)
م  دي ن يلشركة يملحددة يملقديأ ر)

يملسأحقة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
4))غشت) بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)6931)1.
7(4I

ترلفا تند ك  شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)

يلشريك يل حاد

أولفا أند كو
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ترلفا تند ك  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

دريأ ترالد ب خالفة جماعة سادي 
ب طاب ، 51)33، ميس أ يملغرب

ترلفا تند ك  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ ترالد 
ب خالفة جماعة سادي ب طاب 
ميس أ 51)33 ميس أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(119

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
ترلفا) (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

تند ك .
تح يل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلف يكه ريلخضر.
عن ين يملقر يالجأماعي):)دريأ ترالد)
ب طاب) سادي  جماعة  ب خالفة 

ميس أ)51)33)ميس أ يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 81.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يزهاأ) صف ين  يلساد 

حصة بقامة)81)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يزهاأ  صف ين  يلساد 
زنقة يلنهضة حي بئر آنزأين)) (11 أقم)

51)33)ميس أ يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يزهاأ  صف ين  يلساد 
زنقة يلنهضة حي بئر آنزأين)) (11 أقم)

51)33)ميس أ يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (14 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بب ملان)

1)1))تحت أقم))31.
7(5I

ARKOS

NAIA INDUSTRIES
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

 COMPLEXE(ERAC(BD(MED 6
 IMM(D1 N°8 LA(GIRONDE

 CASABLANCA ، 20550،
CASABLANCA MAROC

NAIA INDUSTRIES شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : 96 

يملسأقبل مجم عة 3 يلطابق 3 شقة 
.Maroc 11 يلباضاء يلديأ يلباضاء

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.48(143
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 16)غشت) يملؤأخ في)
ذيت) شركة  (NAIA INDUSTRIES
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (111.111
 3 يملسأقبل مجم عة) (96 يإلجأماعي)
 (6811 يلباضاء) (11 3)شقة) يلطابق)
لعدم) نتاجة  (Maroc يلباضاء) يلديأ 

رج د نشاط تجاأي.
ر عين:

ر) يناجدي  تناس  يلساد)ة))
فرنسا) م نب لي  (45  45 عن ينه)ي))

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
 96 ( ( رفي) ((1(1 شتنبر) (13 بأاأيخ)
يملسأقبل مجم عة)3)يلطابق)3)شقة)
يلديأ يلباضاء) ((6811 ( ( يلباضاء) (11

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 13 بأاأيخ) يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)791514
7(6I

MOORISH

AHBC SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

MOORISH
39 شاأع اللة يلااق ت يلطابق 5 
يلشقة د 39 شاأع اللة يلااق ت 

يلطابق 5 يلشقة د، 1111)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

AHBC SARL AU  شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 411 شاأع 
يلزأقط ني إقامة حامد يلشقة 1 - 

1141) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517455

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 AHBC(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. SARL AU

إديأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

ريلقاادة) ريلجدرلة  يملشررع 

ريلأنساق ريلبناء)ر تمرين

.

 411 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

شاأع يلزأقط ني إقامة حامد يلشقة)

1 - 1141))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد عاد  يشريحا):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) يشريحا  عاد   يلساد 
تجزئة ت فاق زنقة))1)أقم)5)1)عين)

يلشق يلباضاء))115))يلديأ يلباضاء)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يشريحا  عاد   يلساد 
تجزئة ت فاق زنقة))1)أقم)5)1)عين)

يلشق يلباضاء))115))يلديأ يلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)))7943.

7(7I
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STE FACILITY.CASH 

STE SRIRIOUI CAR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
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 SRIRIOUI CAR شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 

يلسعادة أقم 15 يلطابق يالر  أقم 
)1  - 35111 جرساف يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(1(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ماي) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SRIRIOUI CAR
كريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلسااأيت بدرن سائق.
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق يالر  أقم) (15 يلسعادة أقم)

)1  - 35111)جرساف يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد سعاد سريري ي)):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد سعاد سريري ي))عن ينه)ي))

 35111 جرساف) (1 يلش 3ير) حي 
جرساف يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

يملاللي)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ييمان  يلسادة 
ييمان يملاللي))))))))))))))))))))))عن ينه)ي))
جرساف) (1( يلرشادية) تجزئة 

35111)جرساف يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 19 بأاأيخ) ( بجرساف) يالبأديئاة 

غشت)1)1))تحت أقم))113.
7(8I

FREEKS CORPORATION

 FREEKS CORPORATION
SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

FREEKS CORPORATION
مكأب 3 ر 4 عماأة يسرى شاأع 
مريكش يلحي يلحسني ، 81351، 

إنزكان تكادير
 FREEKS CORPORATION SARL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مكأب 3 ر 
4 يلطابق يبر  عماأة يسرى شاأع 
مريكش يلحي يلحسني - 81351 

إنزكان تكادير
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(4331
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.FREEKS CORPORATION SARL
إديأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتط ير مساحات يلعمل يملشتركة.
(، يلشركات) ت طين  (، يلعمل)
(، يالتصاالت) (، يلشبكات) خدمات 
ريل سائط) يملعل مات  تكن ل جاا 

يملأعددة.
يلدرأيت) رتنظام  يلتشارأ 

يلأدأيباة ريلفعالاات ريلندريت.
يلبط الت) في  ريملشاأكة  يلأنظام 
ريملسابقات عبر يإلنترنت تر في شبكة)

  LAN
يإلنترنت) عبر  يملباشر  يلبث 

لألحديث ر3أي رسالة تخرى.
رمعديت) رغرف  مكاتب  تأجير 
رتنفاذ) فادي   تلعاب  رتجهزة 

يلخدمات ذيت يلصلة.
يملعديت) رتس يق  رتط ير  يبأكاأ 

يملعل ماتاة)..
مكأب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يسرى) عماأة  يبر   يلطابق  (4 ر) (3
شاأع مريكش يلحي يلحسني)-)81351 

إنزكان تكادير.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عي�سى بايري):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد مهدي مباأكي):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) بايري  عي�سى  يلساد 
يلحسني) يلحي  يلسعديين  ساحة  (39

81351)إنزكان يملغرب.
عن ينه)ي)) مباأكي  مهدي  يلساد 
 (1311 بلفدير) يبهريم  زنقة  (115

يلديأيلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بايري  عي�سى  يلساد 
يلحسني) يلحي  يلسعديين  ساحة  (39

81351)إنزكان يملغرب
عن ينه)ي)) مباأكي  مهدي  يلساد 
 (1311 بلفدير) يبهريم  زنقة  (115

يلديأيلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1)1).

7(9I

GHAZIR COMPTA PRO

RIAD EMERAUDE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

GHAZIR COMPTA PRO
 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
RIAD EMERAUDE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 

يبعما  يببريج ، شاأع 11 يناير ،  
شقة أقم 14 ، 15 ر 16 مريكش ، 

مريكش 41111 مريكش يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
118985

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 RIAD (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.EMERAUDE
ر) با ت  (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

درأ يلضاافة).
مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
((، يناير) (11 شاأع) (، يببريج) يبعما  
(، مريكش) (16 ر) (15 (، (14 شقة أقم)

مريكش)41111)مريكش يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلسادة سميرة يلعزيزي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
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يلسادة سميرة يلعزيزي عن ينه)ي))
ج) يلنخال  (36 أقم) (1 يلنخال) برج 

مريكش)41111)مريكش يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة سميرة يلعزيزي عن ينه)ي))
ج) يلنخال  (36 أقم) (1 يلنخال) برج 

مريكش)41111)مريكش يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)8154)1.
731I

METROPOLE BUSINESS CENTER

TAIBA VALLEY
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شاأع يلزأقط ني يلطابق3 ،  
أقم8  يلديأ يلباضاء ، 1361)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
TAIBA VALLEY شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 59 شاأع 
زأقط ني يلطابق 3 أقم  8 - 1361) 

يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517383
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 TAIBA(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.VALLEY
مأعهد) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.
59)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
زأقط ني يلطابق)3)أقم))8 - 1361) 

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 411 ( (: يلبركة) يلهاشمي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد))ييت ب مهارت حمد):))51) 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
((: ( محمد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
51))حصة بقامة)111)دأهم للحصة)
عبد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
 111 بقامة) حصة  (111 ( (: يللطاف)

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلهاشمي يلبركة عن ينه)ي))
 -   1 زنقة فاي�سي خلافة طابق) (18

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
يحمد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
8)أقم) يقامة بكاطال زنقة) عن ينه)ي))

11))ب ل )-)يلديأ يلباضاء)يملغرب.
محمد)) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
تجزئة) (( أقم) (8 زنقة) عن ينه)ي))
بكاطال ب ل )-)يلديأ يلباضاء)يملغرب.

عبد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
 6 ( أقم) (8 زنقة) عن ينه)ي)) يللطاف 
يلديأ يلباضاء) (- تجزئة بكاطال ب ل )

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلهاشمي يلبركة عن ينه)ي))
 -   1 زنقة فاي�سي خلافة طابق) (18

يلديأ يلباضاء)يملغرب
يحمد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
8)أقم) يقامة بكاطال زنقة) عن ينه)ي))

11))ب ل )-)يلديأ يلباضاء)يملغرب
محمد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
تجزئة) (( أقم) (8 زنقة) عن ينه)ي))

بكاطال ب ل )-)يلديأ يلباضاء)يملغرب
عبد) ب مهارت  ييت  ( يلساد)
 6 ( أقم) (8 زنقة) عن ينه)ي)) يللطاف 
يلديأ يلباضاء) (- تجزئة بكاطال ب ل )

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)81)794.
731I

somadik

 PISCES AGRO INDUSTRIES
MAROC

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

 PISCES AGRO INDUSTRIES
MAROC شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلسالم 
زنقة )1 يلعا ن - 71111 يلعا ن 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38(59

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 PISCES(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.AGRO INDUSTRIES MAROC
بإيجاز) يلشركة  غرض 
 FABRICATION ET (:
 C O M M E R C I A L I S A T I O N
 MONTAGE DE TOUT
 MATERIEL DE POISSON SA ET

.CONGELATION
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 71111 (- يلعا ن) (1( زنقة) يلسالم 

يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1111 (: يلساد عبد يلعزيز قصير)

بقامة)111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد عبد يلعزيز قصير عن ينه)ي))
يلطابق) نصير  يبن  زنقة م �سى  (116
يلديأ) ((1111   ( أيمي) (1( يلشقة) (6

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عبد يلعزيز قصير عن ينه)ي))
يلطابق) نصير  يبن  زنقة م �سى  (116
يلديأ) ((1111   ( أيمي) (1( يلشقة) (6

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
9))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم))315.
73(I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE PRET TRANS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM
 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC
STE PRET TRANS شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم:1 

س تجزئة يملنتزه ) عماأة 4 يلشقة 
13 طريق مكنـــــاس. - 31111 فـــــاس 

يملغــــــرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69673

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
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يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PRET TRANS
:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)

مجا  نقل يلبضائ  للغاــــــــــر..
أقم:1  (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلشقة) (4 عماأة) (( س تجزئة يملنتزه)
فـــــاس) (31111 (- طريق مكنـــــاس.) (13

يملغــــــرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: عدنــــــان) يلساد خررفي 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: عدنــــــان) خررفي  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) عدنــــــان  يلساد خررفي 
غفســـاي) كيســـــان  ماك  ديأ  دريأ 

تارنـــات)34111)تارنـــات يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) عدنــــــان  يلساد خررفي 
غفســـاي) كيســـــان  ماك  ديأ  دريأ 

تارنـــات)34111)تارنـــات يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)99)4.
733I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

N.S.Z INVEST SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue(beethoven, immeuble
 opéra 2ème(etage 13 TANGER،

90000، TANGER(MAROC
N.S.Z INVEST SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي ساحة 

كستاا , مكأب فريبي , يلطابق يلثاني, 
مكأب أقم 33 - 91111 طنجة  

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1(73
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (18
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 N.S.Z (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.INVEST SARL
اللغرض) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يلرئي�سي للشركة ه :
تاجر عقاأيت

يقأناء)تر تشياد تر تأجير تر إديأة تر)
با  جما  يملباني)،)س يء)في يملغرب تر)

في يلخاأج.
عن) ريلتشغال  ريإلديأة  يلأملك 
طريق يإليجاأ تر يإليجاأ تر غير ذلك)
لجما  يملباني س يء)كانت مبناة تر غير)

مبناة
يلعملاات) جما   عامة  بصفة 
يلأجاأية,)يملالاة,)يلصناعاة ر يلعقاأية)
يلتي تأعلق بصفة مباشرة بامل يضا )
م ض ع) تي  تر  تعاله  إليها  يملشاأ 
مشابه له تر يمكنه يملساهمة في يلنم )
تحت تي ن ع لحساب يلشركة يلخا

صة.)))))))))))))))))))))))))).
ساحة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
كستاا),)مكأب فريبي),)يلطابق يلثاني,)
طنجة)) (91111  -  33 أقم) مكأب 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد سمير يلزم أي)):))51)حصة)

بقامة)1.111)دأهم للحصة).
يلساد نبال يلزم أي)):))51)حصة)

بقامة)1.111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) ( يلساد سمير يلزم أي)

ساحة كستاا),)مكأب فريبي),)يلطابق)
يلثاني,)مكأب أقم)33 91111)طنجة)

يملغرب.
عن ينه)ي)) ( يلزم أي) نبال  يلساد 
ساحة كستاا),)مكأب فريبي),)يلطابق)
يلثاني,)مكأب أقم)33 91111)طنجة)

يملغرب).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( يلساد سمير يلزم أي)
ساحة كستاا),)مكأب فريبي),)يلطابق)
يلثاني,)مكأب أقم)33 91111)طنجة)

يملغرب
عن ينه)ي)) ( يلزم أي) نبال  يلساد 
ساحة كستاا),)مكأب فريبي),)يلطابق)
يلثاني,)مكأب أقم)33 91111)طنجة)

يملغرب
يلهرر�سي)) يلعزيز  عبد  يلساد 
عن ينه)ي))حي ملصلى ماضاأ يلدأي ش)))

53))6)يلدأي ش))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46318).
734I

karama(conseil

STE A S GROUPE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

karama(conseil
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس 
أقم 33 يلشقة أقم 1 زنقة يسامة 
يبن زيد شاأع يلجيش يمللكي فاس، 

31111، فاس يملغرب
STE A S GROUPE شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يالر   بالط  3 يلعماأة  أقم 1) 

زنقة 16 ن نبر مكاتب مفريح فاس - 
31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69665

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE A (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.S GROUPE

مركز) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تعاين) مقارلة  يلهاتفي/) يالتصا  

يل كالء/يلهندسة) ( رت ظاف)

يملعل ماتاة).

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يالر ))بالط )3)يلعماأة))أقم)1))زنقة)

16)ن نبر مكاتب مفريح فاس)-)31111 

فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: سلمى) يلشركي  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

511)حصة) ( (: يلساد صالح ينس)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة يلشركي سلمى عن ينه)ي))

6)يقامة عمر عماأة ب ريد فاس فاس)

31111)فاس يملغرب.

يلساد صالح ينس عن ينه)ي))116 
زنقة با عمرين جنان ب طاعة سادي)

ب جادة فاس)31111)فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد صالح ينس عن ينه)ي))116 
زنقة با عمرين جنان ب طاعة سادي)

ب جادة فاس)31111)فاس يملغرب

يلسادة يلشركي سلمى عن ينه)ي))

6)يقامة عمر عماأة ب ريد فاس فاس)

31111)فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4295/2021.

735I
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أمزي لالستشاأيت

LOKMALAX
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

أمزي لالستشاأيت
شاأع 4) ن نبر عماأة حمدي رلد 

يلرشاد يلطابق أقم 11 شقة أقم 11 
يلعا ن ، 71111، يلعا ن يملغرب

LOKMALAX شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي خط 
يلرملة 11 شاأع يكف   أقم 15  - 

71111 يلعا ن يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38175
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (14
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LOKMALAX
تاجر) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تسماك بالجملة.
:)حي خط) عن ين يملقر يالجأماعي)
 -   15 شاأع يكف   أقم) (11 يلرملة)

71111)يلعا ن يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يملريبط  فريد  يلساد 
 6(111 ينصاأ) بني  سالم  يرالد  حي 

يلناظ أ يملغرب.
عن ينه)ي)) يملريبط  مرزرق  يلساد 
 46 أقم) (3 زنقة) يلحديقة  تجزئة 
يلديأ يلباضاء) ((1111 سادي م من)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) يملريبط  مرزرق  يلساد 

 46 أقم) (3 زنقة) يلحديقة  تجزئة 

يلديأ يلباضاء) ((1111 سادي م من)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

16)شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)913).

736I

GHAZIR COMPTA PRO

HAMADA VIP CAR

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

تف يت حصص

GHAZIR COMPTA PRO

 IMM POIDOMANI RUE

 TARIK IBN ZIAND GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HAMADA VIP CAR  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 

يالأ�سي  بحي يملسيرة ) عملاة يلعنبر 

أقم 8)1 مريكش - 41111 مريكش 

يملغرب.

تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.75787

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ي نا ) (14 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

باعطاه) ( خالد) )ة)) تف يت يلساد)

من) يجأماعاة  حصة  ((.511 بكر)

يلساد) ( لفائدة) حصة  (5.111 تصل)

)ة))عبد هللا))حماده بأاأيخ)14)ي نا )

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

ي نا ) (18 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)17)5)1.

737I

PITCHI SARL

PITCHI
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

PITCHI SARL
 Massira 3 n*534 rue(demnat ،

40000، Marrakech(Maroc
PITCHI  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 534 
يملسيرة 3 س - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

763(7
في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((116 غشت) ((4
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 PITCHI(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها
خااطة) ( (: بإيجاز) غرض يلشركة 

يلدمٰى)رمنأجات مشابهة.
 534 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
مريكش) (41111 (- س) (3 يملسيرة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يحمد  يلص في  يلساد 
مريكش)) (41111 س) (3 يملسيرة) (534

يملغرب.
يلساد يلص في محم د عن ينه)ي))
مريكش) (41111 س) (3 يملسيرة) (534

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يحمد  يلص في  يلساد 
مريكش) (41111 س) (3 يملسيرة) (534

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يلأجاأية بمريكش))بأاأيخ)-)تحت أقم)

.-
738I

ECO FINANCE

UTAH MEDIA FUND
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ECO FINANCE
 RUE(SOCRATE - RES(ISLAM
N 52- يملعاأيف، 1371)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
UTAH MEDIA FUND شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 3)، زنقة 
يبن منير معاأيف - 1311) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517485

في) مؤأخ  م ثق  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (1(
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 UTAH(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.MEDIA FUND
غرض يلشركة بإيجاز):)يإلعالنات)

يلأجاأية.
عن ين يملقر يالجأماعي):)3)،)زنقة)
يلديأ) ((1311 (- معاأيف) منير  يبن 

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
 111 ( (: يلسبتي) شم�سي  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
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ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة شم�سي يلسبتي عن ينه)ي))
باباك،) يبن  ،زنقة  ح أية) إقامة  (5
شقة)8،)ساحة ليزأيس)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة شم�سي يلسبتي عن ينه)ي))
باباك،) يبن  ،زنقة  ح أية) إقامة  (5
شقة)8،)ساحة ليزأيس)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794333.
739I

CABINET CBA SARL

CHIMILAB
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

CABINET CBA SARL
7) زنقة باب م، طابق 3، شاأع 

محمد يلخامس ، 51)1)، يلديأ 
يلباضاء يملغرب

CHIMILAB شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد)في 

ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي   56، زنقة 

كابتن تيريات ، يلطابق 5 ، يلرقم 
19 ،يلديأ يلباضاء. - 1)13) يلديأ 

يلباضاء يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(611(5

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 13)شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
مبلغ) ( (CHIMILAB يل حاد) يلشريك 
أتسمالها)100.000,00)دأهم رعن ين)
كابتن) زنقة  (،56 ( ( مقرها يإلجأماعي)
تيريات)،)يلطابق)5)،)يلرقم)19)،يلديأ)
يلباضاء) يلديأ  ((13(1 (- يلباضاء.)
:)عدم رج د نشاط) يملغرب نتاجة  )

تجاأي.

(،56 ( ب) يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
زنقة كابتن تيريات)،)يلطابق)5)،)يلرقم)
))يلديأ) ((13(1 19)،يلديأ يلباضاء.)-)

يلباضاء)يملغرب.)
ر عين:

ر) فقريري  ( عمر) يلساد)ة))
زنقة يمال بررني) (3 حكم) عن ينه)ي))
يلديأ) ((13(1 يلباضاء) (61 أقم)
يلباضاء)يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 
(،56 ( (: بالأصفاة) يملأعلقة  يل ثائق 
زنقة كابتن تيريات)،)يلطابق)5)،)يلرقم)

19)،يلديأ يلباضاء.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794351.

741I

HTA CONSEIL

KERVAN TRANS
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

HTA CONSEIL
ملأقى شاأع محمد يلخامس رشاأع 
تلبير يبر  يلطابق يلساب  مكأب 

أقم 719 -، 1161)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

KERVAN TRANS شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي سادي 
عثمان يقامة تمناة مجم عة 4 مبنى 

3) محل أقم )7 - 1711) يلديأ 
يلباضاء  يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.411915

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (18 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلرحام) عبد  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (6.111 يمزيل)
تصل)6.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))

خلال هال  بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 31 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794733.
741I

GHIZLANE DOUBLANE

ZOMA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
أقم 5 عماأة يلعبدي شاأع محمد 
يلسادس ، 4111)، يلجديدة يملغرب

ZOMA  شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

 RUE 67  رعن ين مقرها يإلجأماعي
 AZIZ(BELLAL 2EME(ETAG(N° 3
MAARIF - 20000 يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

5164(3
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ZOMA
 CENTRE (: غرض يلشركة بإيجاز)

. D’APPEL
 RUE 67((:(عن ين يملقر يالجأماعي
 AZIZ BELLAL (EME ETAG N° 3
يلباضاء) يلديأ  (MAARIF - (1111

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 451 ( (: زخررف) يسماء) يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 451 ( (: زخررف) مريم  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 111 ( (: يلساد عبد يالله زخررف)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة يسماء)زخررف عن ينه)ي))
أقم)89)تجزئة يسماء)))يلطابق يلثاني)

يلجديدة))4111))يلجديدة يملغرب.
عن ينه)ي)) زخررف  مريم  يلسادة 
سادي) (1 أقم) يملسأقبل  تجزئة 
يلديأ) ((1111 يلباضاء) معررف 

يلباضاء)يملغرب.
زخررف) يالله  عبد  يلساد 
 ( يسماء) تجزئة  (89 أقم) عن ينه)ي))
 (4111 ( يلجديدة) يلثاني  يلطابق 

يلجديدة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) حصان  يمين  يلساد 
سادي) (1 أقم) يملسأقبل  تجزئة 
يلديأ) ((1111 يلباضاء) معررف 

يلباضاء)يملغرب
يلسادة يسماء)زخررف عن ينه)ي))
أقم)89)تجزئة يسماء)))يلطابق يلثاني)

يلجديدة))4111))يلجديدة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
74(I

مكأب يلساد يلحسني ي سف

MTT EXPERTISES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
ت سا  نشاط يلشركة)

مكأب يلساد يلحسني ي سف
مكأب أقم EB 407 يلطابق 4 بل ك 

E تكن 3   ) تكادير باي ف نتي - 
يكادير ، 81111، يكادير يملغرب

MTT EXPERTISES شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
 ANG رعن ين مقرها يالجأماعي
 OULED(ZIANE(ET 31 RUE

 LIBOURN 5 EME(ETG  - 20000
.CASABLANCA MAROC

ت سا  نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
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.145571
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تمت) ((1(1 شتنبر) (19 في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
 EXPERTISE ET EVALUATION
 DES PATRIMOINES
 IMMOBILISES FONCIERS ET

.MATERIELS
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794551.
743I

MSEFER(&(ASSOCIES

بكاجينك اندستري - 
PACKAGING INDUSTRIES

إعالن مأعدد يلقريأيت

MSEFER & ASSOCIES
88  شاأع يبن سينا ، 1381)، يلديأ 

يلباضاء يملغرب
 PACKAGING - بكاجانك يندستري

INDUSTRIES  »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: يملنطقة 
يلصناعاة تجزئة 48 حد يلس يلم 
ساحل يقلام يلديأ يلباضاء - - حد 

يلس يلم يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(545

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)3))دجنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
قرأ يلجم  يلعام يلزيادة في أتس ما )
حساب) يدماج  طريق  عن  يلشركة 
يلرتسما ) لاصبح  يلشركاء) جاأي 

يلحالي ه )11).94).6)دأهم)
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
في) يلزيادة  يلعام  يلجم   قرأ  مايلي:)
أتس ما  يلشركة عن طريق يدماج)
 1.(15.811 بقامة) يالصديأ  عالرة 
ه ) يلحالي  يلرتسما   لاصبح  دأهم 

7.511.111)دأهم
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)

قرأ يلجم  يلعام ينه يمكن نقل يملقر)
يالجأماعي في تي مكان آخر في يملغرب)
بقريأ يلجم  يلعام للشركاء.كما يمكن)
ينشاء)فررع يلشركة في نفس يملدينة)

بقريأ يديأة يلشركة.
قريأ أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
با ) شررط  تعديل  يلشركاء) قرأ 

يبسهم
قريأ أقم)5:)يلذي ينص على مايلي:)
 5٪ بنسبة) قان ني  يحأااطي  تك ين 
يصل) تن  بمجرد  سحبه  يأ قف 
يلصندرق يالحأااطي إلى مبلغ يساري)

ريحًدي على عشرين من أتس يملا 
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)4:)يلذي ينص على مايلي:)
تم تعاين يملقر يالجأماعي اللشركة في)
حد) (48 يلصناعاة تجزئة) يملنطقة  (:
يلس يلم ساحل يقلام يلديأ يلباضاء.)
يمكن نقله في تي مكان آخر في يملغرب)
يمكن) للشركاء.) يلعام  يلجم   بقريأ 
ينشاء)فررع يلشركة في نفس يملدينة)

بقريأ يديأة يلشركة)
على) ينص  يلذي  (:6-7 أقم) بند 
ه )) يلحالي  يلشركة  أتسما   مايلي:)
 75.111 ( ( مقسم) (7.511.111

حصة ب111)دأهم لل يحدة)
بند أقم)9:)يلذي ينص على مايلي:)
يلحصص قابلة للأح يل بحرية بين)
رحق ق) (A يلفئة) حصص  يلشركاء.)
قابلة) غير  يلأخصاص  تر  يالكأأاب 
يحأفظ) يلتي  يلفترة  خال   للأح يل 
بحصص) (B يلفئة) شركاء) خاللها 
يلشركة إال بم يفقة كأاباة صريحة)
مسبقة من هذي يبخير.)في حالة منح)
B)مثل هذي يلأف يض)،) يلفئة) شركاء)
لحق) يملعني ساخض   يلأح يل  فإن 
بسهم) تح يل  تي  يعأبر  يلشفعة.)
باملخالفة) يأم  (A يلفئة) من  يلشركاء)
(
ً
))من هذي يلبند الغاا بحكام يلفقرة)

ً
ر3اطال

على) ينص  يلذي  (:(3 أقم) بند 
يأم خصم خمسة باملائة من) مايلي:)
يلقان ني.) يالحأااطي  لأك ين  يبأ3اح 
يك ن) تن  عن  يلخصم  هذي  يأ قف 
صندرق) يصل  تن  بمجرد  إلزيمًاا 

ريحًدي) يساري  مبلغ  إلى  يالحأااطي 
يملا ) من أتس  ((1/20( على عشرين)
يسأأنف يلسحب مجريه) يالجأماعي.)
إذي يقأط  من يلصندرق يالحأااطي.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ببرشاد)

1)1))تحت أقم)1113.
744I

FIDUCIA-MID

ZIZ CASH SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

FIDUCIA-MID
أقم 98 يلطابق يالر  طريق مكناس 
مامال  مادلت ، 54351، مادلت 

مادلت
ZIZ CASH SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي زييدة 
يملركز - 54375 مادلت يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1859
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ي نا ) (1( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
خالد لعريف) ( )ة)) تف يت يلساد)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (511
1.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))يي ب)

عقاري))بأاأيخ))1)ي نا )1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
13)شتنبر) يالبأديئاة بمادلت))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)44).
745I

sofoget

ICB COM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
ICB COM شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلقناطرة 
زنقة سب  عماأة ) قساأية نجاة 
محل  16 - 14111 يلقناطرة 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.48665

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ي لا ز) (31 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
تف يت يلساد))ة))نجاة)))حشل ف)
161)حصة يجأماعاة من تصل)911 
)آ ) )يلساد))ة)))هافاء) حصة لفائدة)

سع د بأاأيخ)31)ي لا ز)1)1).
تف يت يلساد))ة))نجاة))حشل ف)
تصل) من  يجأماعاة  حصة  (181
عبد) )ة)) يلساد) ( حصة لفائدة) (911
ي لا ز) (31 يملحسن آ  سع د بأاأيخ)

.(1(1
تف يت يلساد))ة))نجاة))حشل ف)
 911 حصة يجأماعاة من تصل) (61
حصة لفائدة))يلساد))ة))))سحر))آ )

سع د))بأاأيخ)31)ي لا ز)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
 (8 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88451.
746I

sofoget

LOUKKOS EDIFICE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
LOUKKOS EDIFICE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  يلقناطرة 
37 محمد قري إقامة شاماء مكأب 

)   14111 يلقناطرة يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.51173
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يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

يملؤأخ في)19)غشت)1)1))تم))تح يل))

من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 

إقامة) قري  محمد  (37 يلقناطرة) («

يلقناطرة) (14111    ( مكأب) شاماء)

يملغرب«)إلى)»)يلقناطرة شاأع يب  بكر)

       4 مكأب) (6 إقامة شرك م) يلصديق 

14111))يلقناطرة)))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (9 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88471.

747I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

ALIMENTATION EL AYADIA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 

ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 

مال  ، 3111)، بني مال  يملغرب

 ALIMENTATION EL AYADIA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي  يرالد 

عااد يرالد عامر س ق يلسبت فقاه 

بن صالح - 13)3) فقاه بن صالح 

يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.979

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

يملؤأخ في)16)فبريير)118))تم))تح يل))

يملقر يالجأماعي يلحالي للشركة من)»)

يرالد عااد يرالد عامر س ق يلسبت)

بن) فقاه  ((3(13 (- فقاه بن صالح)

»حي يطلس يرالد) إلى) صالح يملغرب«)

يلامين) على  مريب  عااد  يرالد  عامر 

(- صالح) بن  يلفقاه  يلسبت  س ق 

13)3))فقاه بن صالح))يملغرب«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

بأاأيخ) ( يالبأديئاة بالفقاه بن صالح)

)1)شتنبر)1)1))تحت أقم)8)).

748I

sofoget

PARA-JULIA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
PARA-JULIA شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  يلقناطرة 
محل 1إقامة ن أ 3 حديدة - 14111 

يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(457

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
PARA-(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.JULIA
غرض يلشركة بإيجاز):))با  تدريت)

ر منأجات صادلاة).
عن ين يملقر يالجأماعي):))يلقناطرة)
محل)1إقامة ن أ)3)حديدة)-)14111 

يلقناطرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)يملغرب سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلسادة))عائشة يلرماني)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: عائشة يلرماني) ( يلسادة)

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة))عائشة يلرماني عن ينه)ي))
يلقناطرة) (14111 يملغرب) يلقناطرة 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة))عائشة يلرماني عن ينه)ي))
يلقناطرة) (14111 يملغرب) يلقناطرة 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (8 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88451.
749I

sofoget

CUPRA PROMO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
CUPRA PROMO شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي  يلقناطرة 
59 إقامة م الي عبد يلعزيز شاأع 
م الي عبد يلعزيز أقم 4 - 14111 

يلقناطرة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(437

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (14
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CUPRA PROMO
ينعاش) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي
تشغا  عامة ر تعما  بناء.

عن ين يملقر يالجأماعي):))يلقناطرة)

شاأع) يلعزيز  عبد  م الي  إقامة  (59
 14111  -  4 يلعزيز أقم) م الي عبد 

يلقناطرة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلزياتي) يلساد أض ين 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: يلزياتي) أض ين  يلساد 

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي))) يلزياتي  يلساد أض ين 

طنجة يملغرب)---))طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي))) يلزياتي  يلساد أض ين 

طنجة يملغرب)----))طنجة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88438.
751I

AEF CONSULTING

MAKHFI EVENT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AEF CONSULTING
 BD(LALLA(YACOUT 5ème ,47

 ETAGE, CASABLANCA ، 20450،
CASABLANCA MAROC

MAKHFI EVENT شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
 Rue رعن ين مقرها يإلجأماعي
 7, N°5, 2ème(étage, Appt.

                                                      N°4 Saada, Sidi(Bernoussi,
 - Casablanca – Maroc. - 20450

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
516641

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
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تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.MAKHFI EVENT
 Traiteur,((:(غرض يلشركة بإيجاز
 Restauration,( organisateur( de

. réception
 Rue (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 7,( N°5,( 2ème( étage,( Appt.
                                                      N°4( Saada,( Sidi( Bernoussi,
 -(Casablanca(–(Maroc.( -(20450

.CASABLANCA MAROC
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 Abderrahim( EL يلساد)
MAKHFI(:((1.000)حصة بقامة)111 

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 Abderrahim(EL(MAKHFI(يلساد
 ASSOCIATION DE BIEN((عن ينه)ي
 FAISSANCE BERNOUSSI CASA

.(1451 CASABLANCA MAROC
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 Abderrahim(EL(MAKHFI(يلساد
 ASSOCIATION DE BIEN((عن ينه)ي
 FAISSANCE BERNOUSSI CASA

(1451 CASABLANCA MAROC
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793489.
751I

NOUVEL’R CONSULTING

 YACOBRA CONTRACTING
AND SERVICES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

NOUVEL’R CONSULTING
 IMMB. 26 N 19 CITE

 TAFOUKTE, FADESA ، 86350،
DCHEIRA ELJIHADIA Maroc
 YACOBRA CONTRACTING
AND SERVICES شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 13 
قساأية تفندي عي�سى، شاأع بئر 

تنزأين  - )8635 يلدشيرة يلجهادية 
يململكة يملغر3اة

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(4313

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 YACOBRA CONTRACTING AND

.SERVICES
مقار ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبناء)ر يبشغا  يملخألفة).
 13 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
بئر) شاأع  عي�سى،) تفندي  قساأية 
يلدشيرة يلجهادية) (8635( (- ( تنزأين)

يململكة يملغر3اة.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد ترلعفاس إبريهام):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
إبريهام) ترلعفاس  يلساد 
ناع أة) (1311 زنقة) (7 أقم) عن ينه)ي))

ييت ييدأ)))8135)يلدشيرة يلجهادية)
يململكة يملغر3اة.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

إبريهام) ترلعفاس  يلساد 
ناع أة) (1311 زنقة) (7 أقم) عن ينه)ي))
ييت ييدأ)))8135)يلدشيرة يلجهادية)

يململكة يملغر3اة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1988.
75(I

)مكأـــب حسابــات تكاديرفسك))ش.)م.)م

WIAM TWIL
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

مكأـــب حسابــات تكاديرفسك  ش. 
م. م

بل ك C أقم 15) حي تساكا تك ين 
تكادير ، )8165، تكادير يملغرب

WIAM TWIL شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 5)15 
مكأب أقم 15 حي يلسالم  - 81111 

يكادير يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
46959

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ماأس) ((5
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 WIAM(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

.TWIL
:)مقار  في) غرض يلشركة بإيجاز)

يلنقل للبضائ  لحساب يلغير.
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- ( حي يلسالم) (15 مكأب أقم) (15(5

81111)يكادير يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عطاأخالد):))1.111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
زنقة) يلساد عطاأخالد عن ينه)ي))
حي ييت يباه يلدشيرة)) (45 أقم) (713

86351)ينزكان))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلفأاح) عبد  يلط يل  يلساد 
عن ينه)ي))زنقة)4)5)يلرقم))1)يلجرف))

86351)ينزكان يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
تبريل) (19 بأاأيخ) ( باكادير) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)99165.
753I

TRANS FISHING

ترونس فيشينڭ
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

TRANS FISHING
 QUARTIER AL OUAHDA LOT

 AL MASSIRA AL KHADRA
 3ÈME(TR(NR 772 AL(MARSA

 LAAYOUNE AL MARSA
 LAAYOUNE، 70001، AL(MARSA

LAAYOUNE MAROC
تررنس فيشينڭ شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي 

يل حدة تجزئة يملسيرة يلخضريء 
يلشطر يلثالث أقم )77 يملر�سى 
يلعا ن - )7111 يملر�سى يلعا ن 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

38149
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 تكأ 3ر) (13
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يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)تررنس)

فيشينڭ.
با ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنأجات بالجملة.
حي) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلخضريء) يملسيرة  تجزئة  يل حدة 
يملر�سى) (77( أقم) يلثالث  يلشطر 
يلعا ن) يملر�سى  (7111( (- يلعا ن)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلبكاي باأك هللا عن ينه)ي))
 116 أقم) يالمل  تجزئة  يل حدة  حي 
يملر�سى) (7111( يلعا ن) يملر�سى 

يلعا ن يملغرب.
يلساد أشاد ترشماقة عن ينه)ي))
حي يل حدة تجزئة يملسيرة يلخضريء)
يملر�سى) (77( أقم) يلثالث  يلشطر 
يلعا ن) يملر�سى  (7111( يلعا ن)

يملغرب.
يلساد ج يد ترشماقة عن ينه)ي))
 859 أقم) كلمام  زنقة  يلنهضة  حي 
يملر�سى) (7111( يلعا ن) يملر�سى 

يلعا ن يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلبكاي باأك هللا عن ينه)ي))
 116 أقم) يالمل  تجزئة  يل حدة  حي 
يملر�سى) (7111( يلعا ن) يملر�سى 

يلعا ن يملغرب
يلساد أشاد ترشماقة عن ينه)ي))
حي يل حدة تجزئة يملسيرة يلخضريء)
يملر�سى) (77( أقم) يلثالث  يلشطر 
يلعا ن) يملر�سى  (7111( يلعا ن)

يملغرب
يلساد ج يد ترشماقة عن ينه)ي))
 859 أقم) كلمام  زنقة  يلنهضة  حي 

يملر�سى) (7111( يلعا ن) يملر�سى 
يلعا ن يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بالعا ن))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)961).
754I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 GROUPE SCOLAIRE
 GERMINAL PRIVE »AJIAL

»SIBAWAIH
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

 GROUPE SCOLAIRE GERMINAL
 »PRIVE »AJIAL(SIBAWAIH

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 6. بقعة 
9)1 شاأع يلشهاد يلشفشارني - 

كدية بن دأيس  - 4111) يلجديدة 
يململكة يملغر3اة.

أف  أتسما  يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1((11
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 شتنبر) ((3 في) يملؤأخ 
قدأه) بمبلغ  يلشركة  أتسما   أف  
 11.111« تي من) دأهم«) (838.111«
عن) دأهم«) (848.111« إلى) دأهم«)
دي ن) م   مقاصة  إجريء) ( (: طريق)
يلشركة يملحددة يملقديأ ر يملسأحقة.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ)31)شتنبر)

1)1))تحت أقم)6981).
755I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE ROSH MEDIA
SERVICES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC

 SOCIETE ROSH MEDIA
SERVICES  شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي عين 
سادي بلقاسم جماعة يلأمساة 

تيت مل   عمالة ينزكان تيت مل   - 
)8661 تيت مل   يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
(4349

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 SOCIETE ROSH MEDIA (:

. SERVICES
ركالة) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يإلعالنات ريالتصاالت
تكن ل جاا) تنظمة  تط ير  (-

يملعل مات
يلعملاات) كل  عامة  بصفة  -ر 
يلأجاأية ر يلصناعاة ر يملالاة يملنق لة)
ر يلعقاأية يلتي من شانها تن تساهم)

في تنماة يلشركة.
حي عين) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
يلأمساة) جماعة  بلقاسم  سادي 
(- تيت مل   عمالة ينزكان تيت مل  )

)8661)تيت مل   يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: يلساد أشاد تيت بلخير)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد أشاد تيت بلخير عن ينه)ي))
حي يكي يفرضن يلزنقة))1)3)يلدشيرة)
يلجهادية) يلدشيرة  (86361 ينزكان)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد أشاد تيت بلخير عن ينه)ي))
حي يكي يفرضن يلزنقة))1)3)يلدشيرة)
يلجهادية) يلدشيرة  (86361 ينزكان)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (31 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)139).
756I

STE ASSAS PRO BATIMENT

ALTA-SAMI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

STE  ALTA(SAMI
MEKNES ، 50000، مكناس 

يملغرب
ALTA-SAMI شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي يلعماأة 

أقم 45 يملأجر أقم 1 ر )  يملنص أ),  
ب)   مكناس  - 51151 مكناس 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54361

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (14
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 



20301 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

ALTA- (: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)
.SAMI

غرض يلشركة بإيجاز):)مقهى.
يلعماأة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
أقم)45)يملأجر أقم)1)ر))))يملنص أ),))
مكناس) (51151 (- ( مكناس) ( ( ب))

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
((: ( ب عاتم) يلفأاح  عبد  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ب عاتم)) يلفأاح  عبد  يلساد 
تجزئة) (7 جناح) (77 أقم) عن ينه)ي))
مكناس) (51151 ( مكناس) ( قرطبة)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة بهاجة يعناقد))عن ينه)ي))
تجزئة يملخأاأ يلس �سي أقم)3)مرجان)

6)))مكناس)51151)صفرر يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)4314 .
757I

Global(Infobel

STE PALAIS DU SAFRAN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

Global(Infobel
 N°95 3 émé(étage  lotissement
alhouda ، 8000، Agadir(Maroc
STE PALAIS DU SAFRAN شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم 
9) قيساأية ب طابي ييت مل   ييت 

مل   81111 ينزكان يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

(3889

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((9
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.PALAIS DU SAFRAN
غرض يلشركة بإيجاز):)ينأاج ر با )

يلزعفرين).
عن ين يملقر يالجأماعي):)محل أقم)
قيساأية ب طابي ييت مل   ييت) ((9

مل  )81111)ينزكان يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: بكديش) أشاد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد أشاد خلافة):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) بكديش  أشاد  يلساد 
81111)تاأردينت)) تالا ين تاأردينت))

يملغرب.
عن ينه)ي)) ( خلافة) أشاد  يلساد 
باها) ييت  شأ كة  غماأ  ييت  دريأ 

81111)ييت باها يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) بكديش  أشاد  يلساد 
81111)تاأردينت)) تالا ين تاأردينت))

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يالبأديئاة بانزكان)

1)1))تحت أقم)1611.
758I

STE ASSAS PRO BATIMENT

STE ASSAS PRO BATIMENT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

STE ASSAS PRO BATIMENT
MEKNES ، 50000، مكناس 

يملغرب
 STE ASSAS PRO BATIMENT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : تجزئة 
36 أيس تغال يملنظر يلجمال م.ج.  

مكناس - 51111 مكناس يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي :  
.  419(3

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
1)1))تقرأ حل) 14)شتنبر) يملؤأخ في)
 STE ASSAS PRO BATIMENT
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة مبلغ)
رعن ين) دأهم  (11.111 أتسمالها)
أيس) (36 تجزئة) يإلجأماعي  مقرها 
مكناس) ( م.ج.) يلجمال  يملنظر  تغال 
نتاجة) يملغرب  مكناس  (51111  -
إنهاء) ر  للأصفاة  يلنهائي  الإلغالق 
 ASSAS PRO ( جما  تنشطة شركة)

BATIMENT SARL
للمصفي يلساد) )إعطاء)يإلبريء) (- (
يحمد يحيى يل زيني يلحسني يلحامل)
  ب.ت.ر.)أقم)D494878)))ريلساكن)
يلطابق) بالص  يالسماعالاة  باقامة 

يلثامن يلشقة)15)ب م.ج.)مكناس).
ر عين:

يلساد)ة))1  1)ر عن ينه)ي))1 1 1 1 
كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
 1 1 1 1 1)1))رفي) 14)شتنبر) بأاأيخ)

.1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم))31 .
759I

GLOBE FIDUCIAIRE

TENERGIE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  شاأع يلزأقط ني يلطابق 9 أقم 
18 ، 1111)، يلديأ يلباضاء يملغرب
TENERGIE شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 7 

زنقة يحمد ت كي يلطابق يلثاني يلديأ 

يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517615

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TENERGIE

(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يبدريت)) شريء) ر  يإلسأيريد،با  

يلكهر3ائاة.
 7 أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
زنقة يحمد ت كي يلطابق يلثاني يلديأ)

يلباضاء) يلديأ  ((1111 (- يلباضاء)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد محمد زأقاني):))911)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 111 ( (: يكريأي) ن أيلدين  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) زأقاني  محمد  يلساد 
31)زنقة ريدي يلحامر تجزئة ب أحا )

برشاد)6111))برشاد يملغرب.

يلساد ن أيلدين يكريأي عن ينه)ي))
 1 نعامة) تجزئة  س سة  زنقة  ((7

برشاد)6111))برشاد يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) زأقاني  محمد  يلساد 
31)زنقة ريدي يلحامر تجزئة ب أحا )

برشاد)6111))برشاد يملغرب



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20302

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794577.
761I

شركة فاديبك  ش.م.م

 CENTRE ELIZABETH DE
FORMATION PRIVE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

شركة فاديبك  ش.م.م
حي يملجد شاأع يلقدس أقم 75 
يلطابق يلثالت شقة أقم 8 ، 

91181، طنجة يملغرب
 CENTRE ELIZABETH DE

FORMATION PRIVE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي حي يلع دة 

1 زنقة 7  - 91111 طنجة يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.116759

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)11)شتنبر)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
 91111  -   7 زنقة) (1 يلع دة) »حي 
طنجة يملغرب«)إلى)»حي يلزم أي زنقة)
طنجة)) (91111  -  88 قطعة أقم) (51

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((( بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8))46).
761I

ADNA

BFR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تعاين مسير جديد للشركة

ADNA
 Rue(Fnideq - Anfa ، 20100، ,6

Casablanca(Maroc
BFR   شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 11), 
 Boulevard(Zerktouni - 20000

.Casablanca(Maroc
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في))1)تكأ 3ر)1)1))تم تعاين)
 Harit((مسير جديد للشركة يلساد)ة

Meryem))كمسير رحاد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 1( بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ن نبر)1)1))تحت أقم)57))75.
76(I

AMC-PLUS CONSULTING

ENTRE-JEUNE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN(SINA(II(IMM(C4 MG 23
 AVENUE(ALAL(AL(FASSI(VN ،

50010، MEKNÈS(MAROC
ENTRE-JEUNE شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تعارناة 
ريسالن أقم 15 سادي سلامان م   

يلكافان  - 51111 مكناس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54373

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ENTRE-JEUNE
تنظام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلطاب ) ذيت  يبحديث  تنشاط  ر 
يلريا�سي.

تعارناة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
ريسالن أقم)15)سادي سلامان م  )

يلكافان))-)51111)مكناس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: تي ب) محأات  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) تي ب  محأات  يلساد 
يلحاجب) (5111( إقديأ) يلحاج  ييت 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) تي ب  محأات  يلساد 
يلحاجب) (5111( إقديأ) يلحاج  ييت 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)9)43.
763I

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م.)ذيت يلشريك)

يل حاد

WATER OF MOROCCO
إعالن مأعدد يلقريأيت

شركة مسأأمنة يلحنصالي ش.ذ.م.م. 
ذيت يلشريك يل حاد

1) شاأع يملأنبي يلطابق يالر  بني 
مال  1) شاأع يملأنبي يلطأبق يالر  
بني مال ، 3111)، بني مال  يملغرب
WATER OF MOROCCO »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 
يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: حي ل ز 
شقة أقم 1 يلرمز يلبريدي 151)) 

يف أيأ يزيال  - 111)) يزيال  
يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.8(5
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)3))تكأ 3ر)119)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
بقامة) ( يلشركة) أتسما   في  يلزيادة 
(,11 من) لنقله  دأهم  (1511111
 1.510.000,00 ( دأهم إلى) ( (11.111
حصة) (15.111 بزيادة) رذلك  دأهم 

جديدة بقامة)111)دأهم لل يحدة.)
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
أتسما ) من  يلأخفاض  مايلي:)
دأهم) (493.600,00 بنسبة) يلشركة 
إلى) دأهم  (1.510.000,00 لنقله من)

016.400,00 .1)دأهم.
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم بند أقم)7-6:)يلذي ينص)
ه ) يلشركة  أتسما   مايلي:) على 
دأهم محرأ كامال مقسم) (1116411
دأهم) (111 11164)حصة بقامة) إلى)

للحصة)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يناير) ((1 بأاأيخ) ( بازيال ) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)35/2020.
764I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

RIAD SOUARI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقاط  شاأع م الي أشاد ر عبد 
يلكريم يلخطابي،عماأة مركز تعما  
جليز،  يلطابق يلثالث، مكأب أقم 

1) ، 41111، مريكش يملغرب
RIAD SOUARI شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : 4 دأب 
عـبــاـد يلـله م يسين - 41111 

مريكش يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.(7431

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
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تقرأ) ((119 دجنبر) (31 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  (RIAD SOUARI حل)
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 
يل حاد مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم)
دأب) (4 يإلجأماعي) مقرها  رعن ين 
عـبــاـد يلـله م يسين)-)41111)مريكش)
يملغرب نتاجة لعدم مماأسة يلشركة)
بي نشاط منذ تأسيسها مما تدى ٳلى)

خساأة تكثر
أتسما ) من  تأ3اع  ثالثة  من 

يلشركة.
ر عين:

 Jean-François يلساد)ة))
 7Rue عن ينه)ي)) ر  (Paul( ( ( VEYRY
 Debelleyme(75003(Paris(France

كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
دأب) (4 رفي) ((1(1 دجنبر) (31 بأاأيخ)
عباد يللـه م يسين)-)41111)مريكش)

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)3)81)1.
765I

FIDUCIA-MID

 TAJ DRAA TAFILALET SARL
AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تغاير نشاط يلشركة

FIDUCIA-MID
أقم 98 يلطابق يالر  طريق مكناس 
مامال  مادلت ، 54351، مادلت 

مادلت
 TAJ DRAA TAFILALET SARL AU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يالجأماعي زنقة 

سال أقم 81 يمل   - 54351 مادلت 
يملغرب.

تغاير نشاط يلشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.(651
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

تم تغاير) ((1(1 شتنبر) (13 يملؤأخ في)
»يملفارضة) من) يلشركة  نشاط 
،تشغا  يلطباعة ر يسأغال  يملعادن«)

إلى)»يملفارضة ر مكأبة«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
3))شتنبر) يالبأديئاة بمادلت))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)61).
766I

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة دأعة تافااللت ملحقة)

رأزيزيت

 SOCIÉTÉ »CLUB PRIVE
L’ELITE«  SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

يملركز يلجه ي لالستثماأ لجهة دأعة 
تافااللت ملحقة رأزيزيت

شاأع م الي أشاد عماأة ديدس 
يلطابق يالر  رأزيزيت، 45111، 

رأزيزيت يملغرب
  SOCIÉTÉ »CLUB(PRIVE(L’ELITE«

SARL AU  شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 11 
عماأة 46-47  تجزئة يملركز شاأع 
محمد يلخامس  - 45111 رأزيزيت 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
11669

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
  SOCIÉTÉ( »CLUB(PRIVE( L’ELITE«

. SARL AU
:)*)تشغال) غرض يلشركة بإيجاز)

قاعة أياضاة

)تنظام) يلخدمة) مشغل  إديأة  (*
يلرحالت)

*)مشغل يملباني يملحلاة تر يملعديت)
يلرياضاة تر مكأب يلفن ن.

 11 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
شاأع) يملركز  تجزئة  ( (46-47 عماأة)
رأزيزيت) (45111 (- ( يلخامس) محمد 

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: محمد) ب زدي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) محمد  ب زدي  يلساد 
 45111  (( أقم) يلحسناة  تجزئة 

رأزيزيت يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) محمد  ب زدي  يلساد 
 45111  (( أقم) يلحسناة  تجزئة 

رأزيزيت يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة ب أزيزيت))بأاأيخ)31)شتنبر)

1)1))تحت أقم)-.
767I

مكأب يملحاسبة ر مريجعة يلحسبات يلاعق بي

CARGO-SAILING LOGISTIC 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
أف  أتسما  يلشركة

مكأب يملحاسبة ر مريجعة 
يلحسبات يلاعق بي

46 مكرأ زنقة يلك يرة حي ليريك ، 
settat(maroc ،(6111

 CARGO-SAILING LOGISTIC 
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 1  زنقة 

ييت با عمرين ، يقامة لي ش  ، دأج ت 
، طابق ) مكأب 18) - 1311) يلديأ 

يلباضاء يلديأ يلباضاء.
أف  أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(93(37

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تم) ((1(1 شتنبر) (14 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   أف  
تي) دأهم«) (400.000,00« قدأه)
إلى) دأهم«) (600.000,00« من)
طريق) عن  دأهم«) (1.000.000,00«
لألسهم) يإلسماة  يلقامة  أف   ( (:

يمل ج دة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794465.
768I

noura(com

BE ONE SERVICE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

noura(com
 hay(bouchta(rue 10n 15 RUE
 CNA(GAGA(N 15 TANGER،

90000، tanger(maroc
BE ONE SERVICE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع يمام 
غازيلي يقامة ينطي 8 يلطابق 1 أقم 

ت6  -   طنجة يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.79833

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 1))شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  BE ONE SERVICE يلشريك يل حاد)
دأهم) (11.111 أتسمالها) مبلغ 
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع يمام)
أقم) (1 يلطابق) (8 غازيلي يقامة ينطي)
:)عدم) )طنجة يملغرب نتاجة  ) (- ( ت6)

يلحص   على يي مشررع.
ر حدد مقر يلأصفاة ب شاأع يمام)
غازيلي يقامة ينطي)8)يلطابق)1)أقم ت6  

- 91111)طنجة يملغرب.)
ر عين:
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ر) يعلا يت  ( ي نس) يلساد)ة))
طنجة) (91111 طنجة) عن ينه)ي))

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46451).
769I

 CABINET(ABID(EXPERTISE(COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

 MEDITERANNEE DATA
SERVICES

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

 MEDITERANNEE DATA
SERVICES شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي : 51 شاأع 
تبي هريرة طريق إيم زيأ - 31151 

فاس يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.61(65

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
تقرأ) ((1(1 ي لا ز) (15 في) يملؤأخ 
 MEDITERANNEE DATA حل)
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (SERVICES
محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
رعن ين) دأهم  (111.111 أتسمالها)
مقرها يإلجأماعي)51)شاأع تبي هريرة)
طريق إيم زيأ)-)31151)فاس يملغرب)

نتاجة إلفالس يلشركة.
ر عين:

يل دغيري) ( أجاء) يلساد)ة))
 (8 عن ينه)ي)) ر  ( يلحسني) يإلدأي�سي 

إيم زيأ) طريق  يلخطاب  يبن  شاأع 
)ة)) كمصفي) يملغرب  فاس  (31151

للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
بأاأيخ)16)غشت)1)1))رفي)8))شاأع)
يبن يلخطاب طريق إيم زيأ)-)31151 

فاس يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4291/021.
771I

JURISMAG SARL

LAPROPHAN SA
إعالن مأعدد يلقريأيت

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En(face(école(primaire
 Abdelmoumen(, Appt(N°5

 Casablanca, Maroc، 20000،
Casablanca(Maroc

LAPROPHAN SA »شركة  
يملساهمة«

رعن ين مقرها يالجأماعي: 18، شاأع 
إيمال زرال - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.16499

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)31)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
يالجأماعي) يلغرض  تمديد  مايلي:)
تصنا ،) يسأيريد،) يلى:) للشركة 
يلغذيئاة) يملكمالت  رتصدير  ت زي  
ريبدرية) بالنباتات  يلعالج  رمنأجات 
يلحا ية) يلأكن ل جاا  عن  يلناتجة 
 ET DES( بالحا ية) ريلشبيهة 
 MEDICAMENTS ISSUS DE LA
 BIOTECHNOLOGIE ET BIO

(SIMILAIRES
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
مايلي:)تحديث يلفصل)3)من يلقان ن)
يبسا�سي تبعا ملا تم تغايره بمديرالت)
يلجم  يلعام يالسأثنائي  )31)غشت)

1)1))ر7))ن نبر)1)1)
قريأ أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يلقان ن) من  (6 يلفصل) ( تحديث)
تغايره) تم  ملا  تبعا  للشركة  يبسا�سي 
بمديرالت يلجم  يلعام يالسأثنائي  )

1))ماأس118)

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)3:)يلذي ينص على مايلي:)
يلجم ) بمديرالت  تغايره  تم  ملا  تبعا 
 (1(1 31)غشت) يلعام يالسأثنائي  )

ر7))ن نبر)1)1)
بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
يلجم ) بمديرالت  تغايره  تم  ملا  تبعا 

يلعام يالسأثنائي  )1))ماأس118)
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794611.
771I

NVV START

بازغار
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

NVV START
 HAY(AGLA(OUED(AMLIL ،

35250، TAZA(MAROC
بازغاأ شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 

يلحاجب غااثة يلغر3اة - 51)35 
تازة يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6195

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها):)بازغاأ.

غرض يلشركة بإيجاز):)-يسأخريج)

يلحجر ريلرمل ريلطين
-)تشغا  مخألفة تر يلبناء

-)تجاأة مخألفة.
دريأ) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلحاجب غااثة يلغر3اة)-)51)35)تازة)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: محمد) يلصغا أ  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: محمد) يلحديد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلصغا أ محمد عن ينه)ي))
يلغر3اة) غااثة  يلدكاأة  خندق  دريأ 

51)35)تازة يملغرب.
عن ينه)ي)) محمد  يلحديد  يلساد 
 35(51 دريأ يلحاجب غااثة يلغر3اة)

تازة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلصغا أ محمد عن ينه)ي))
يلغر3اة) غااثة  يلدكاأة  خندق  دريأ 

51)35)تازة يملغرب
عن ينه)ي)) محمد  يلحديد  يلساد 
 35(51 دريأ يلحاجب غااثة يلغر3اة)

تازة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بأازة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)518.
77(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 RMA ALTERNATIVE
INVESTMENTS

شركة يملساهمة
خفض أتسما  يلشركة

A. SAAIDI(CONSULTANTS
 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL(MAROC، 20070،
CASABLANCA MAROC
 RMA ALTERNATIVE

INVESTMENTS شركة يملساهمة
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رعن ين مقرها يإلجأماعي 83، شاأع 
يلق يت يملسلحة يمللكاة - 1111) 

يلديأ يلباضاء  يملغرب.
خفض أتسما  يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(65115

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم) ((1(1 ماي) ((4 في) يملؤأخ 
بمبلغ) يلشركة  أتسما   خفض 
تي) دأهم«) ((1.111.111« قدأه)
إلى) دأهم«) (31.111.111« من)
(: طريق) عن  دأهم«) (11.111.111«

تخفاض عدد))يبسهم.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)3)7945.
773I

zagora(consulting(sarl

AQUASIS PARC
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl
أقم119  شاأع محمد 

يلخامس ، 47911، زيك أة 
يملغرب--------------------

AQUASIS PARC شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 1)1 

يلطابق 1 حي يلناصريين شاأع محمد 
يلخامس - 47911 زيك أة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3591

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((9
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
.AQUASIS PARC

تنظام) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلحفالت يلعم ماة ريلخاصة.

عن ين يملقر يالجأماعي):)أقم)1)1 
يلطابق)1)حي يلناصريين شاأع محمد)

يلخامس)-)47911)زيك أة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يل يلي) حنان  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) يل يلي  حنان  يلسادة 
شاأع محمد يلخامس حي يلناصريين)

47911)زيك أة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) يل يلي  حنان  يلسادة 
شاأع محمد يلخامس حي يلناصريين)

47911)زيك أة يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
13)ي لا ز) )بأاأيخ) يالبأديئاة بزيك أة)

1)1))تحت أقم)69).
774I

BTPBRICO

BTPBRICO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BTPBRICO
 N° 29 RUE  22 HAY

 BENSLIMANE DHAR LAKHMIS
FES، 30000، FES(MAROC

BTPBRICO شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 9) 
زنقة )) حي بنسلامان ظهر يلخميس  

فاس 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69617

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.BTPBRICO

تعما ) (• (: غرض يلشركة بإيجاز)

مخألفة.

يلعامة) يبشغا   تحقاق جما   (•

ريبشغا  يلتريباة ريلصرف يلصحي ر)

يبأضاات ريلطرق.

)•)يلترريج يلعقاأي)،)ريإلنشاءيت.

)•)رض  م يصفات عامة تر خاصة)

من تي ن ع كانت.

)•)شريء)ر3ا  يلعقاأيت.

)•)يسأيريد رتصدير..
 (9 أقم) (: عن ين يملقر يالجأماعي)
زنقة))))حي بنسلامان ظهر يلخميس))

فاس)31111)فاس يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

 1.111 ( (: زهيرمص يب) يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) زهيرمص يب  يلساد 

 31111 154)تجزئة جاد تغات فاس)

فاس يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) زهيرمص يب  يلساد 

 31111 154)تجزئة جاد تغات فاس)

فاس يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))3)4.

775I

GLOBAL ADVICE SARLAU

HAMDI PALM
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

GLOBAL ADVICE SARLAU
17 شاأع باحماد طابق 4 أقم 7 ، 

1111)، يلديأيلباضاء يملغرب
HAMDI PALM شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي تجزئة 
يلبركة ) دياأ يلفأح أقم ) ليساسفة  

- 1111) يلديأ يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
441377

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((119 ي لا ز) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.HAMDI PALM
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

-يإلسأغال  يلفالحي))بجما  تن يعه
-يلفالحة),يملعالجة),يلأط ير رإنأاج)
رمنأجات) يلبستنة  منأجات  جما  
يبشجاأ) زأيعة  ركذلك  يلحديئق 
ريلحمضاات ريلدريجن ريلخضرريت)

يملبكرة
يلخاص) إلسأخدمه  -يسأيريد 
لجما  يمل يد ر يبدريت تر م يد خام)
يملذك أة) يملنأجات  إلنأاج  ضررأية 

تعاله)
يبأي�سي) جما   تأجير  تر  -يقأناء)
تر) يلأجاأية  يبص    تر  يلزأيعاة 
تس يق) تر  إلنأاج  يملخصصة  يملباني 

يملنأجات يلفالحاة
يلنباتات) جما   رإنأاج  -يلفالحة 

ريملنأجات يلزأيعاة
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-تجهيز رتس يق في يملغرب ر يلخاأج)
لجما ) ريلخضرريت  يلف يكه  جما  

يملنأجات ر يبزهاأ يلنباتاة
تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  -عن ين 
))ليساسفة)) ))دياأ يلفأح أقم) يلبركة)

- 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: حمدي) تحمد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) حمدي  تحمد  يلساد 
تجزئة حفاظ يلخير سادي معررف)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) حمدي  تحمد  يلساد 
تجزئة حفاظ يلخير سادي معررف)

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 15 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)119))تحت أقم)-.
776I

ظريف ك نطا ر ناك ص

ديكابتير
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

ظريف ك نطا ر ناك ص
تقامة مريم عماأة ت) يلشقة أقم 11, 

زريغة يلسفلى تقامة مريم عماأة 
ت) يلشقة أقم 11, زريغة يلسفلى، 

31111، فاس يملغرب
ديكابأير شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مكاتب 
يبطلس, أقم 75 زنقة يلحسامة, 

مكأب 37 يلطابق يلخامس, تطلس - 
31111 فاس يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69655

 17 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

ديكابأير.
يدخا ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلباانات يملعل ماتاة
مكأب يلدأيسات

تط ير تكن ل جاا يملعل مات.
مكاتب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلحسامة,) زنقة  (75 أقم) يبطلس,)
37)يلطابق يلخامس,)تطلس)-) مكأب)

31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 311 ( (: أض ين) يلنجاأي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد صريج تحمد):))311)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
 311 ( (: يلساد محأا  عبديإلاله)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 111 ( (: يلساد يلكزرلي بدأيلدين)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلنجاأي أض ين عن ينه)ي))
بنس دة) يل حدة  حي  (,(36 أقم)

31131)فاس يملغرب.
يلساد صريج تحمد عن ينه)ي))أقم)
88,)تجزئة تسماء)طريق عين يلشقف)

31151)فاس يملغرب.
يلساد محأا  عبديإلاله عن ينه)ي))
حي كري  زريغة) (, بل ك س) (,31 أقم)

1)311)فاس يملغرب.
بدأيلدين) يلكزرلي  يلساد 
زنقة) يالسماعالاة  شاأع  عن ينه)ي))
 3 بل ك) يمل حدين  إقامة  يلبريزيل,)
فاس) (31111 يلزه أ1  (,5 يلشقة) (,

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلنجاأي أض ين عن ينه)ي))
بنس دة) يل حدة  حي  (,(36 أقم)

31131)فاس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)83)4.
777I

sofoget

 SEBOU FRET ET
LOGISTIQUE

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
 SEBOU FRET ET LOGISTIQUE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي  يلقناطرة 
59 إقامة م الي عبد يلعزيز شاأع 
م الي عبد يلعزيز أقم  - 14111  

يلقناطرة  يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
6(439

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SEBOU FRET ET LOGISTIQUE
نقل) ( (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يلبضائ  يل طني ر يلدرلي.
عن ين يملقر يالجأماعي):))يلقناطرة)
شاأع) يلعزيز  عبد  م الي  إقامة  (59
  14111 (- ( أقم) يلعزيز  عبد  م الي 

يلقناطرة))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: محمد عزأي) ( ( يلساد)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 1111 (: عزأي) محمد  ( ( يلساد)

بقامة)111)دأهم.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
محمد عزأي عن ينه)ي)) ( ( يلساد)
يلقناطرة) (14111 يملغرب) يلقناطرة 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) عزأي  محمد  يلساد 
يلقناطرة) (14111 يملغرب) يلقناطرة 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (7 بأاأيخ) ( بالقناطرة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)88437.
778I

CABINET FICOR

JANALYK
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CABINET FICOR
)1 زنقة يبقح ين إقامة يلناس 

ب سج أ ، 11)1)، يلديأ يلباضاء 
يملغرب

JANALYK شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 147 شاأع 
يملقارمة يقامة آفة يلطابق يلأاني 
أقم ))  - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

517611
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.JANALYK
غرض يلشركة بإيجاز):)*)يإلنعاش)
يلعقاأي بمخألف تشكاله إلى جانب)
تشغا  يلأجهيز ر تهايئ يبأي�سي يملعدة)

للبناء))))))))))))))))))))))))))))))))
يبشغا ) ر  يلبناء) تشغا   (* (

يلعم ماة يملخألفة.
ر) يبأي�سي  كريء) با ،) شريء،) (*

يلبنايات.
ت زي ،) ر  تمثال  شريء،) با ،) (*
يسأيريد ر تصدير يلسل  ر يآللاات ر)

م يد تخرى
يبخرى) يبنشطة  جانب  *إلى  (
بشكل) يلشركة  بنشاط  يملأعلقة 

مباشر تر غير مباشر،)).
عن ين يملقر يالجأماعي):)147)شاأع)
يملقارمة يقامة آفة يلطابق يلأاني أقم)

))  - 1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
يلشركة:)) أتسما   مبلغ 

3.111.111)دأهم،)مقسم كالأالي:
يلسادة ن ي  شيشاري):))11.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد صف ة هللا عاد  يلدحماني)
دأهم) (111 حصة بقامة) (11.111 ( (:

للحصة).
 11.111 ( (: زكرياء) ج يد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة ن ي  شيشاري عن ينه)ي))
 (1111 يل يزيس) فان   دي  زنقة  ((1

يلديأ يلباضاء)يملغرب.
يلساد صف ة هللا عاد  يلدحماني)
13)مكرأ زنقة السين ب ل )) عن ينه)ي))

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
 (1 يلساد ج يد زكرياء)عن ينه)ي))
زنقة دي فان  يل يزيس)1111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلسادة ن ي  شيشاري عن ينه)ي))
 (1111 يل يزيس) فان   دي  زنقة  ((1

يلديأ يلباضاء)يملغرب
يلساد صف ة هللا عاد  يلدحماني)
13)مكرأ زنقة السين ب ل )) عن ينه)ي))

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)794581.
779I

FIDUCIA-MID

ZIZ CASH SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تعاين مسير جديد للشركة

FIDUCIA-MID
أقم 98 يلطابق يالر  طريق مكناس 
مامال  مادلت ، 54351، مادلت 

مادلت
ZIZ CASH SARL  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز زييدة 

- 54375 مادلت يملغرب.
تعاين مسير جديد للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.1859

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تم تعاين) ((1(1 ي نا ) (1( يملؤأخ في)
يلساد)ة)) للشركة  جديد  مسير 

عقاري خالد كمسير رحاد
تبعا لقب   يسأقالة يملسير.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
13)شتنبر) يالبأديئاة بمادلت))بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)44).
781I

AKESBI ALI CONSULTING SARL AU

 L›ARTIGIANO ICE CREAM
FACTORY

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

 AKESBI ALI CONSULTING SARL
AU

5 زتقة تبي يلدأديء يلطابق يبر  - 
طنجة ، 1)911، طنجة يملغرب
 L›ARTIGIANO ICE CREAM

FACTORY شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي يلطابق 
يلسفلي، مأجر أقم 1، مركب ب 3انة 
ك لف، حي يلرهريه، طنجة. - 91111 

طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

1(1317
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (11
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 L’ARTIGIANO ICE CREAM

.FACTORY
غرض يلشركة بإيجاز):))يسأغال )
لبا ) يلأجاأية  يبص    جما  

يملثلجات,)يلحل يات ر3اتزأيا.)
.

يلطابق) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
1،)مركب ب 3انة) مأجر أقم) يلسفلي،)
ك لف،)حي يلرهريه،)طنجة.)-)91111 

طنجة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عبد يلنبي عبدالري):))511 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
 511 ( (: عبدالري) أمزي  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عبدالري) يلنبي  عبد  يلساد 
(،8 يلغندرأي) تجزئة  عن ينه)ي))
طنجة) (91111 طنجة) (،4 يلطابق)

يملغرب.
عن ينه)ي)) أمزي عبدالري  يلساد 
ب 3انة ك لف،) مركب  ب 3انة،) طريق 
أقم)1،)طنجة)91111)طنجة يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عبدالري) يلنبي  عبد  يلساد 
(،8 يلغندرأي) تجزئة  عن ينه)ي))
طنجة) (91111 طنجة) (،4 يلطابق)

يملغرب
عن ينه)ي)) أمزي عبدالري  يلساد 
ب 3انة ك لف،) مركب  ب 3انة،) طريق 
أقم)1،)طنجة)91111)طنجة يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((4 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)5)463).
781I

FITARCO

ALMAHABA EVENTS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
ALMAHABA EVENTS  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز تغمي  
تغمي  85111 تيزنيت يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
4981

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. ALMAHABA EVENTS
مم ن) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

حفالت)
مفارض).

مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
تغمي))تغمي))85111)تيزنيت يملغرب.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 111 ( (: ( يجريأن) يلحسن  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد يلحسن يجريأن))عن ينه)ي))

تيزنيت) (85111 ( تغمي) ( يدرز) دريأ 

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

يلساد يلحسن يجريأن))عن ينه)ي))

تيزنيت) (85111 ( تغمي) ( يدرز) دريأ 

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

9))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأيزنيت)

1)1))تحت أقم)763.

78(I

FITARCO

APOGAM
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

FITARCO

 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC

APOGAM  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 1) 

تجزئة يلشرف  - 85111 تيزنيت 

يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.4169

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تمت) ((1(1 ي لا ز) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):

يلحسن)) رأثة  )ة)) يلساد) تف يت 

حصة يجأماعاة) ((6.459 ( يع شاي)

لفائدة)) حصة  (35.111 تصل) من 
يلساد))ة))أشاد))يع شاي))بأاأيخ)11 

ي لا ز)1)1).

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
4))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأيزنيت)

1)1))تحت أقم)759.
783I

FITARCO

  CONDUITE INTELLIGENTE
PRIVEE

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
  CONDUITE INTELLIGENTE
PRIVEE  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 تجزئة 

يلشرف  - 85111 تيزنيت يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.4175

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ي لا ز) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلحسن)) .رأثة  )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من) (755 يع شاي)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
11)ي لا ز) )ة))أشاد يع شاي بأاأيخ)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
4))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأيزنيت)

1)1))تحت أقم)758.
784I

FITARCO

 CONFIANCE VOYAGE
INTERNATIONAL

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

FITARCO
 CITE(YOUSSOUFIA(TIZNIT ،

85000، TIZNIT(MAROC
 CONFIANCE VOYAGE

INTERNATIONAL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 33 مكرأ  

مجم عة »د« رديدية يمل ظفين  
85111 تيزنيت يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.3847
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 ي لا ز) (11 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلحسن) رأثة  )ة)) يلساد) تف يت 
حصة يجأماعاة من) (378 يع شاي)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
11)ي لا ز) )ة))أشاد يع شاي بأاأيخ)

.(1(1
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
4))شتنبر) بأاأيخ) ( يالبأديئاة بأيزنيت)

1)1))تحت أقم)757.
785I

*

 LA CERISE SUR LE
CHAMEAU

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

 LA CERISE SUR LE CHAMEAU
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي إقامة 

يلعنبر ،)عماأة  ،83-1أقم  
141يملسيرة ) - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118199
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 LA (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.CERISE SUR LE CHAMEAU
 Locations(:(غرض يلشركة بإيجاز

.meublées
إقامة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
،1-83أقم)) ( ،)عماأة) يلعنبر)

مريكش) (41111  -  ( 141يملسيرة)
يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

  MOUBTAKIR(Ahmed( : يلساد)
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
 GIROUD( Stéphane يلساد)
 111 بقامة) حصة  (André( :( ( 500

دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 MOUBTAKIR( Ahmed يلساد)
 Route(de(l’Est(4(( عن ينه)ي))1963)

.Vetroz((Suisse
 GIROUD( Stéphane يلساد)
 Rue(Centrale(11((عن ينه)ي(André

.1955(Chamoson((Suisse
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 MOUBTAKIR( Ahmed يلساد)
 Route(de( l’Est(4( (1963 عن ينه)ي))

Vetroz((Suisse
 GIROUD( Stéphane يلساد)
 Rue(Centrale(11((عن ينه)ي(André

1955(Chamoson((Suisse
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (17 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)9964.
786I

ADLANI CONSEIL

MEDISTYLE
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

رفاة شريك

ADLANI CONSEIL
 RUE BIR ANZARANE

 IMMEUBLE SEVILLA RDC N°16
، 90000، TANGER(MAROC

MEDISTYLE  شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي حي بلخيري 
زنقة 5 أقم 16 - 91111 طنجة 

يملغرب.



20309 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

رفاة شريك
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.14473
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)13)شتنبر)1)1))تم يإلعالم)
ر) يلحن دي  حسن  يلشريك  ب فاة 
(
ً
تبعا يل أثة  على  حصصه  ت زي  
غشت) (1( في) يملؤأخ  يإلأيثة  لرسم 

1)1))بالشكل يبتي):
 11 ( (، ( يلساد)ة))محمد يلحن دي)

حصة).
يلساد)ة))تمحمد يلحن دي))،))11 

حصة).
يلساد)ة))عبد هللا يلحن دي))،))11 

حصة).
 5 ( (، ( يلحن دي) مريم  يلساد)ة))

حصة).
 5 ( (، ( نعامة يلحن دي) يلساد)ة))

حصة).
 5 ( (، ( يلحن دي) ك ثر  يلساد)ة))

حصة).
 5 ( (، ( يلحن دي) هاجر  يلساد)ة))

حصة).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)46417).
787I

YG ET ASSOCIES

SURMAP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
قفل يلأصفاة

YG ET ASSOCIES
165 شاأع عبد يمل من 

يلعماأة B يلطابق 3 ، 1111)، 
CASABLANCA MAROC

SURMAP شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : تجزئة 35 
يملجم  يلصناعي CFCIM ب سك أة - 

11)1) يلديأيلباضاء يملغرب.
قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
.(49447

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 

1)1))تقرأ حل) 14)شتنبر) يملؤأخ في)
مسؤرلاة) ذيت  شركة  (SURMAP
محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)
رعن ين) دأهم  ((1.111 أتسمالها)
يملجم ) (35 تجزئة) يإلجأماعي  مقرها 
يلصناعي)CFCIM)ب سك أة)-)11)1) 
لأ قف) نتاجة  يملغرب  يلديأيلباضاء)

نشاط يلشركة.
ر عين:

يلعسالني) ( عبديلحق) يلساد)ة))
أقم) (( أفاعة) يقامة  عن ينه)ي)) ر 
 (113( ( عبديلرحمان) سادي  (6
)ة)) كمصفي) يملغرب  يلديأيلباضاء)

للشركة.
ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
بأاأيخ)14)شتنبر)1)1))رفي تجزئة)35 
CFCIM)ب سك أة)-) يملجم  يلصناعي)

11)1))يلديأيلباضاء)يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 31 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم))79477.
788I

MOHAMED SAFRIOUI

ALBATROS HOLDING
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME(ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
ALBATROS HOLDING شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي 

 ENTREPOT PARC INDUSTREIL
DE(NOUACEUR - 20000 يلديأ 

يلباضاء يململكة يملغر3اة.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي -.
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)13)غشت)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
 ENTREPOT PARC INDUSTREIL«
يلديأ) (DE NOUACEUR - (1111
 4« إلى) يملغر3اة«) يململكة  يلباضاء)
 RUE ABOU YOUSSEF EL KENDI

يلديأ) ( يلباضاء) يلديأ  (- (1111
يلباضاء«.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (9 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)7)7946.
789I

مكأب يملحاسبة

F.H.R SERVICE CASH
إعالن مأعدد يلقريأيت

مكأب يملحاسبة
16 زنقة سال يلسعادة ) ، 15111، 

يلخميسات يملغرب
F.H.R SERVICE CASH »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: دكان 
) أقم 17 زنقة مريكش - 15111 

يلخميسات يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.(8741

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)16)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
من) يجأماعاة  حصة  (1111 تف يت)
طرف) من  للحصة  دأهم  (111 فئة)
بن غرديش حنان ر بنطلحة فردرس)
يلساد) لفائدة  أميساء) ر3نطلخة 
يلسباعي محمد كما تم تغاير يلشكل)
ديت) شركة  من  للشركة  يلقان ني 
يلى شركة ديت) يملسؤرلاة يملحدردة 
رحاد) بشريك  يملحدردة  يملسؤرلاة 
محمد) يلسباعي  يلساد  تعاين  ركذي 
جما ) م   للشركة  رحاد  كمسير 
يلسادة) يسأقالة  بعد  يلصالحاات 

حنان بن غرديش.
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  يبر :) أقم  بند 

مايلي:)يلشكل يلقان ني
يلذي ينص على) بند أقم يلساب :)

مايلي:)يلحصص
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( بالخميسات) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)55)1.
791I

CABINET D’ EXPERTISE TAOFIQ

ATLANTIC FUEL
إعالن مأعدد يلقريأيت

CABINET(D› EXPERTISE(TAOFIQ
 N° 119 Bd(Abdelmoumen(N°

 49, 7ème(ETAGE, Quartier
 Des(Hôpitaux، 20360،
CASABLANCA MAROC

ATLANTIC FUEL  »شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة ذيت يلشريك 

يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: 

 Résidence(Al(Manar, Imm(S,
 - - 1er(Étage, Appartement(S4

يلجديدة يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.15(75

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)16)شتنبر)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:))
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 
يالنعاش يلعقاأي ر) (: يلشركة يلحالي)
يلسااحي؛)با ،)شريء)ر كريء)يملنق الت)
ر3ا ) إعديد.تقديم  ؛) يلعقاأية)
يملأك الت ر يملشرر3ات بجما  تن يعها
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
من) يلشركة  تسماة  تغاير  مايلي:)

 ATLANTIC FUEL«
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
غرض يلشركة في يملغرب رفي يلخاأج)
س يء)بابصالة عن نفسها تر بالناابة)
عن يلغير:)-)نشاط يالنعاش يلعقاأي)
جما ) ر3ا   رشريء) ر3ناء) ريلسااحي 
تر) يلسكناة  لالسأخديمات  يملباني 
؛-) يملهناة) تر  يلصناعاة  تر  يلأجاأية 
ر3ا ) رتشغال  رإديأة  رحاازة  تأجير 
تي ممألكات تر حق ق منق لة تر غير)
تن يع) جما   (، يملطاعم) (- ؛) منق لة)
يملطاعم)،)إعديد يل جبات يملطب خة)
،)يلبا  في يمل ق )،)يلطلبات يلخاأجاة)
،)يلأ صال للمناز )،)با  يملشرر3ات)
غرفة) (، يلحالاة) للتشريعات  رفًقا 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20310

يلشاي)،)جما  يبن يع.......
على) ينص  يلذي  (:3 أقم) بند 
 OCEAN«(تأخذ يلشركة يسم مايلي:)
شركة) (»INVEST AND SERVICES
للمساهم) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

يل حاد............
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم))6951).
791I

KAP CONSEIL

SIMSIM TOYS jeux
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

KAP CONSEIL
 ANGLE YACOUB AL MANSOUR

 AL(AMIRA(III(BUREAU 21
 GUELIZ(MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
SIMSIM(TOYS(jeux  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي محل أقم3  
يالزدهاأ عماأة55     مريكش  يملغرب 

- 4111  مريكش  يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118955
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. SIMSIM(TOYS(jeux
تجاأة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
ياللعاب معديت أياضاة كأب ركل ما)

يأعلق بالأعلم.
محل) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
مريكش)) ( ( ( ( يالزدهاأ عماأة55) ( أقم3)

يملغرب)-)4111))مريكش))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

 511 ( (: ( نعامة يلدح م) ( يلسادة)
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

يلساد ب غث سعاد):))511)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلسادة))نعامة يلدح م))عن ينه)ي))
11)عماأة س))يقامة يملنص أ يالزدهاأ)

41111)مريكش)))يملغرب.
عن ينه)ي)) سعاد  ب غث  يلساد 
11)عماأة س))يقامة يملنص أ يالزدها)

41111)مريكش)))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة نعامة يلدح م))عن ينه)ي))
11)عماأة س))يقامة يملنص أ يالزدها)

41111)مريكش)))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)6)81)1.
79(I

 MIDDLE EAST COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO

GRAND SUD TRUST
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

 MIDDLE EAST
 COMMUNICATION

NETWORKS MOROCCO
 Boulevard(Ghandi ، 355,357

20390، Casablanca(Maroc
GRAND SUD TRUST شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 
يلعرك ب أقم 4)1/77 - 73111 

يلديخلة يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

19335
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (31
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.GRAND SUD TRUST

غرض يلشركة بإيجاز):)-)يإلنعاش)

خال ) من  تشكاله  بكافة  يلعقاأي 

يلأملك ريلأباد  ريلبا  ريلأقسام.)

يملأعلقة) يبنشطة  جما   (-

خدمات) يإلقامة،) (، بالفنادق)

ر) يملؤتمريت  رتنظام  يملطاعم،)

يلحفالت.

-)شريء)تر إنشاء)تر تأجير تر إعادة)

تأهال يملباني يملخصصة للسااحة.

-)يلنقل يلسااحي بكافة تشكاله..

شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

 73111  -  7724/1 أقم) يلعرك ب 

يلديخلة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

  MPS( DAKHLA( : يلشركة)

دأهم) (111 بقامة) حصة  (51.111

للحصة).

  SEA-CULTURE( : يلشركة)

دأهم) (111 بقامة) حصة  (51.111

للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 MPS DAKHLA يلشركة)

أقم) يلعرك ب  شاأع  عن ينه)ي))

7724/1 73111)يلديخلة يملغرب.

 SEA-CULTURE يلشركة)

أقم) يلعرك ب  شاأع  عن ينه)ي))

7724/1 73111)يلديخلة يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

كريم) بناني  سعاد  يلساد 

عن ينه)ي))ملقة)***)ملقة إسباناا

حساني) خااطي  أشاد  يلساد 

عن ينه)ي))تنفا)1111))يلديأ يلباضاء)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 15 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)
شتنبر)1)1))تحت أقم)1522/2021.
793I

برتناأيا ر سرفيس

LAMTAEYA
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

برتناأيا ر سرفيس
أقم 81زنقة 5 حي نزهة عين 

يلسب  يلديأيلباضاء ، 1651)، 
يلديأيلباضاء يملغرب

LAMTAEYA شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي 
36زنقة 9 يلقدس ب م  يلطريق 
يلرئيسة لر3اط ساد ي يلبرن �سي 
يلديأيلباضاء.ز - 1111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516463
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (1(
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.LAMTAEYA
ينجاز كل) (: غرض يلشركة بإيجاز)
عامة) بصفة  ريلتشاد  يلبناء) تعما  
كل بعما  يملأعلقة بتشاد يلعماأيت)
ريملباني.)با  رشريء)م يد يلبناء)إنجاز)
يأعلق) ما  ركل  بامللكاة  للبا   شقق 
عامة) ر3صفة  يلعقاأي.) نعاش  باب 
يلقاام بجما  يلعملاات يلتي لها عال)
قة مباشرة تر غير مباشرة م  م ض ع)
يلشركة من تجل نماءها ر إزدهاأها..

عن ين يملقر يالجأماعي):)36زنقة)9 
يلقدس ب م  يلطريق يلرئيسة لر3اط)
(- يلديأيلباضاء.ز) يلبرن �سي  ساد ي 

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
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تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد مجاد يلتهامي):))511)حصة)
بقامة)111)دأهم للحصة).

 511 ( (: محمد) لام أي  يلساد 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد مجاد يلتهامي عن ينه)ي))51 
 (1111 يلديأيلباضاء) ( الكلين) زنقة 

يلديأيلباضاء)يملغرب.
عن ينه)ي)) لام أي محمد  يلساد 
 36 أقم) (9 زنقة) ب  يلقدس  حي 
يلديأيلباضاء) ((1111 يلبرن �سي)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد مجاد يلتهامي عن ينه)ي))51 
 (1111 يلديأيلباضاء) ( الكلين) زنقة 

يلديأيلباضاء)يملغرب
عن ينه)ي)) لام أي محمد  يلساد 
 36 أقم) (9 زنقة) ب  يلقدس  حي 
يلديأيلباضاء) ((1111 يلبرن �سي)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)1)7933.
794I

fiducaire((service(ouidan

TAZROUTEN CAR SARL
إعالن مأعدد يلقريأيت

fiducaire  service(ouidan
 hamama(route(de(tanger

 residence(bahri 1 er(etage(N3
 TETOUAN ، 93000، TETOUAN

MAROC
TAZROUTEN CAR SARL   »شركة 

ذيت يملسؤرلاة يملحدردة«
رعن ين مقرها يالجأماعي: تجزئة 
يلخير 1 أقم619 طنجة - طنجة 

يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.95669
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)11)غشت)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

على) ينص  يلذي  (:1 أقم) قريأ 
مايلي:)*تف يت يلساد))ة))عبديلسالم)
من) يجأماعاة  حصة  (75 يله يري)
)ة)) يلساد) لفائدة  حصة  (75 تصل)
يسامة يعنناز بأاأيخ)11)غشت)1)1). 
عبديلسالم) )ة)) يلساد) *تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (15 يله يري)
يلساد) لفائدة  حصة  (15 تصل)
 11 بأاأيخ) مررن  أضا  محمد  )ة))
)ة)) يلساد) تف يت  (*.(1(1 غشت)
حصة) (11 يله يري) عبديلسالم 
يجأماعاة من تصل)11)حصة لفائدة)
 11 بأاأيخ) يله يري  مريم  )ة)) يلساد)

غشت)1)1).
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
مايلي:)تم تعاين مسير جديد للشركة)
فهد) يلاخل في  حدر  يلساد)ة))
يسأقالة) لقب    تبعا  رحاد  كمسير 

يملسيرجال  طبطاب.

رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)
يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)

بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تحديت يلنظام يالسا�سي

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (16 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45743).
795I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 NOUVELLES CARRIERES DE
OUED EDDAHAB

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE(EL(WALAA(RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA(MAROC
 NOUVELLES CARRIERES DE
OUED EDDAHAB شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

يلحسن يلثاني أقم 11 يلديخلة  - 
73111 يلديخلة  يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
19389

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 NOUVELLES CARRIERES DE

.OUED EDDAHAB
يلبحت ر) (: غرض يلشركة بإيجاز)
يسأغال  ر ينشاء)جما  ين يع مقال )

يلحجاأة ر يلرما ..
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
(- ( يلديخلة) (11 أقم) يلثاني  يلحسن 

73111)يلديخلة))يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
((: يلساد سامي علي عباد نش ين)
611)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)

.
حصة) (411 ( (: يلساد أشاد زيئر)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
نش ين) عباد  علي  سامي  يلساد 
يلديخلة) (73111 ( يلديخلة) عن ينه)ي))

يملغرب.
يلديأ) يلساد أشاد زيئر عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ((1111 يلباضاء)

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
نش ين) عباد  علي  سامي  يلساد 
يلديخلة) (73111 ( يلديخلة) عن ينه)ي))

يملغرب
يلديأ) يلساد أشاد زيئر عن ينه)ي))
يلباضاء) يلديأ  ((1111 يلباضاء)

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (3 بأاأيخ) ( يالبأديئاة ب يدي يلدهب)

شتنبر)1)1))تحت أقم)1555.
796I

شركة يلحق ني للخدمات يلذكاة

 ELHAKOUNI FASHION
SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

شركة يلحق ني للخدمات يلذكاة
زنقة ب زينب يلطابق يبر  يلحي 
يلثاني بني ب عااش ، 151)3، 

يلحسامة يملغرب
 ELHAKOUNI FASHION SARL
AU شركة ذيت مسؤرلاة محدردة 

ذيت يلشريك يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 55 شاأع 
طانطان حي يملسيرة  بني ب عااش 

151)3 يلحسامة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
3499

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)
 ELHAKOUNI FASHION SARL

.AU
خااطة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملالبس يلعصرية ر يلأقلادية)
بالجملة) يملالبس  با   ر  خااطة 

ريلأقساط
كريء)يملالبس

تم ين ر با  مسألزمات يلخااطة).
55)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
ب عااش) بني  ( يملسيرة) حي  طانطان 
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151)3)يلحسامة يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلسادة أفاعة يلحق ني)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلسادة أفاعة يلحق ني عن ينه)ي))
 3(151 ( ب عااش) بني  يزكيرن  حي 

يلحسامة))يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلسادة أفاعة يلحق ني عن ينه)ي))
 3(151 ( ب عااش) بني  يزكيرن  حي 

يلحسامة))يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (1 بأاأيخ) ( بالحسامة) يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)861.
797I

KARIMA EL HAUZI

TELA DESPUES
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC
TELA DESPUES شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد)في ط أ يلأصفاة)

رعن ين مقرها يإلجأماعي طاأق بن 
زياد زنقة منص أ بن تبي عامر أقم   
95 يلطابق يلثالث - 91111 طنجة 

يملغرب.
حل شركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.118817

يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
1)1))تقرأ حل) 11)شتنبر) يملؤأخ في)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  TELA DESPUES يل حاد) يلشريك 
مبلغ أتسمالها)11.111)دأهم رعن ين)
مقرها يإلجأماعي طاأق بن زياد زنقة)

منص أ بن تبي عامر أقم)))95)يلطابق)
يلثالث)-)91111)طنجة يملغرب نتاجة)

 ):)عدم مزيرلة يلنشاط.
ر حدد مقر يلأصفاة ب طاأق بن)
زياد زنقة منص أ بن تبي عامر أقم)))
طنجة) (91111 (- يلطابق يلثالث) (95

يملغرب.)
ر عين:

يلخملي�سي ر) ( ( عائشة) يلساد)ة))
بن) محمد  سادي  شاأع  عن ينه)ي))
يملغرب) طنجة  (91111 ( يهللا) عبد 

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8348.
798I

KARIMA EL HAUZI

KC-TA CARGO
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

قفل يلأصفاة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC
KC-TA CARGO  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي :  يقامة 
يل فاء 18 يلطابق يبر  أقم 5 

مجم عة يلضحى  - 91191 طنجة  
يملغرب.

قفل يلأصفاة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.91115
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تقرأ) ((1(1 ي لا ز) (15 في) يملؤأخ 
ذيت) شركة  ( (KC-TA CARGO حل)
أتسمالها) مبلغ  يملحدردة  يملسؤرلاة 
مقرها) رعن ين  دأهم  (11.111
يلطابق) (18 يقامة يل فاء) ( يإلجأماعي)
(- ( يلضحى) مجم عة  (5 أقم) يبر  
يملغرب نتاجة لعدم) ( طنجة) (91191

مزيرلة يلنشاط.

ر عين:
ر) يلحجامي  ( ( محمد) يلساد)ة))
يملجاهدين يقامة يملهدية) ( عن ينه)ي))
طنجة)) ( (91111   4 1أقم) )ط) بل ك)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)
يقامة) ( رفي) ((1(1 ي لا ز) (1( بأاأيخ)
 5 أقم) يبر   يلطابق  (18 يل فاء)
طنجة)) (91191 (- ( يلضحى) مجم عة 

يملغرب.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((3 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)8349.

799I

FIDOLIN

TRANS BENNAJAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تف يت حصص

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TRANS BENNAJAR شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 957 

حي يلفأح يلصخيريت - 151)1 
يلأماأة يلصخيريت يملغرب.

تف يت حصص
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.13(599
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) ((( في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
يلدين) ن أ  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (333 بالنجاأ)
يلساد) ( لفائدة) حصة  (1.111 تصل)
شتنبر) ((( بأاأيخ) بالنجاأ  سعاد  )ة))

.(1(1
يلدين) ن أ  )ة)) يلساد) تف يت 
من) يجأماعاة  حصة  (333 بالنجاأ)
تصل)1.111)حصة لفائدة))يلساد))ة))
شتنبر) ((( عبد يلعزيز بالنجاأ بأاأيخ)

.(1(1

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (31 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)6549.
811I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

TAZORI GROUP
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
يقامة يلر3ا  1 يلطابق ) أقم 8 شاأع 

يلغ لف سادي ي سف بن علي ، 
41111، مريكش يملغرب

TAZORI GROUP شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 

189 تجزئة يالخأااأ حي يلفردرس 
يمرشيش مريكش - 41111 مريكش 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
1189(7

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.TAZORI GROUP
يعما ) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

تجاأيه عبر يالنترنت)؛
•)يلأجاأة.

•)يسأيريد ر تصدير)؛
•)صن  يلحرف يلادرية.

•)تصنا  يملنأجات يملحلاة.
•)صن  مسأحضريت يلأجمال.

•)إديأة يملنشآت يلفندقاة.
ماأكت) يلس 3ر  محالت  إديأة  (•

ريلهايبر ماأكت.
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•)إديأة يملقاهي ريملطاعم..
أقم) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلفردرس) حي  يالخأااأ  تجزئة  (189
مريكش) (41111 (- يمرشيش مريكش)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد ن أ يلدين ب طهير):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد ن أ يلدين ب طهير عن ينه)ي))
أقم)189)تجزئة يالخأااأ حي يلفردرس)
مريكش) (41111 مريكش) يمرشيش 

يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد ن أ يلدين ب طهير عن ينه)ي))
أقم)189)تجزئة يالخأااأ حي يلفردرس)
مريكش) (41111 مريكش) يمرشيش 

يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((8 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)11839.
811I

FIDUCOJ

STE RAHMANI MEHDI
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE RAHMANI MEHDI شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي دريأ 
يرالد قدرأ - 64111 عين بني مطهر 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
38189

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.RAHMANI MEHDI
-محطة) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

خدمة يلسااأيت
-تاجر رق د سائل تر رق د)،)زي ت)
(، ،)تفسد يلكح  ) رشح م صناعاة)

زيت يل ق د بالأفصال.
عن ين يملقر يالجأماعي):)دريأ يرالد)
قدرأ)-)64111)عين بني مطهر يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: يلساد يلرحماني مهدي)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد يلرحماني مهدي عن ينه)ي))
 64111 بني مطهر) دريأ يرالد قدرأ،)

عين بني مطهر يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد يلرحماني مهدي عن ينه)ي))
 64111 بني مطهر) دريأ يرالد قدرأ،)

عين بني مطهر يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( ب جدة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)3389.
81(I

ALISSONE CONSULTING

OYS SARLAU
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

ALISSONE CONSULTING
 310Angle(BD(Omar(Riffi  Et(La

 Liberte(CASABLANCA، 20120،
CASABLANCA MAROC

OYS SARLAU شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 11 شاأع 

يلحرية يلطابق 3 يلشقة أقم 5  يلديأ 
يلباضاء 1)11) يلديأ يلباضاء  

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517169

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 OYS (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.SARLAU
ت زي ) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يملنأجات يلغذيئاة رمسألزماتها
يملعامالت) جما   عام،) ربشكل  (-
يلتي) ريلصناعاة  ريلأجاأية  يملالاة 
تر) مباشر  بشكل  مرتبطة  تك ن  قد 
يملذك أ تعاله تر) غير مباشر بال�سيء)
من) به،) تر مرتبط  مشابه  بأي �سيء)
يملحأمل تن تعزز تط يره تر ت ساعه.

.
11)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يلحرية يلطابق)3)يلشقة أقم)5))يلديأ)
يلباضاء)) يلديأ  ((11(1 يلباضاء)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ينصاأي)) لي  فاال  عثمان  يلساد 
 ALLEE ZAKIA  14 عن ينه)ي))
 AV ATLANTIDE POLO

يلديأ) (CASABLANCA (14(1
يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رم يطن مسيري يلشركة:

ينصاأي)) لي  فاال  عثمان  يلساد 
 ALLEE ZAKIA  14 عن ينه)ي))
 AV ATLANTIDE POLO
يلديأ) (CASABLANCA (14(1

يلباضاء)يملغرب
تم يإليديع يلقان ني ب-))بأاأيخ)4) 

شتنبر)1)1))تحت أقم)-.
813I

TYPE GESTION SERVICE

NOBILITY BUILDINGS
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

TYPE GESTION SERVICE
 LOTIS(AL(MAJD(LOT 276 BP

 7189 TANGER. LOTIS(AL(MAJD
 LOT 276 BP 7189 TANGER.،

90014، TANGER(MAROC
NOBILITY BUILDINGS  شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي ..تجزئة 
يملجد قطعة أقم )34 زنقة 1 أقم 1، 

91114 -طنجة يملغرب 
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
119413

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (16
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

. NOBILITY BUILDINGS
يالنعاش) (: غرض يلشركة بإيجاز)
رجما ) عامة  بصفة  يلعقاأي 
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يملعامالت يلعقاأية ريلأجاأية يلتي لها)
عالقة مباشرة ير غير مباشرة لأط أ)

هدف يلشركة..
.تجزئة) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
 1 1)أقم) )34)زنقة) يملجد قطعة أقم)

طنجة يملغرب).
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 1.111 ( (: ( نبالة) تزحاف  يلسادة 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
عن ينه)ي)) نبالة  تزحاف  يلسادة 
 KOERIERSTERSWEG (5-3815
 NT  AMERSFOORT PAYS -BAS 1

.AMERSFOORT PAYS -BAS
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) ( نبالة) تزحاف  يلسادة 
 KOERIERSTERSWEG (5-3815
            NT AMERSFOORT PAYS -BAS .

1 AMERSFOORT  PAYS -BAS
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
غشت) (18 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم))4536).
814I

CLET SERVICES SARL

CLET SERVICES SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

CLET SERVICES SARL
 3EME(ETAGE(N°26 - 29  RUE

 AMR(IBN(ASS ، 90000،
TANGER MAROC

CLET SERVICES SARL شركة ذيت 
يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي : 9) شاأع 
عمر يبن يلعاص يلطابق يلثالث أقم 

6) - طنجة
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

119743

 (3 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 غشت)
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 CLET (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.SERVICES SARL
(: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالستشاأيت يالديأية

9))شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
عمر يبن يلعاص يلطابق يلثالث أقم)

6))-)طنجة
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
 THEUNISSEN( Steven يلساد)
 BOULEVARD DE  119 عن ينه)ي))
 LA COTE D’ARGENT N 17(11

.ROYAN FRANCE
يلسادة)JARRAR(Assia)عن ينه)ي))
 MASSIRA1 D N°368 41111

.MARRAKECH MAROC
 EL( FLIOUI( Nirmine يلسادة)
 LOTS ATLASSIA RUE عن ينه)ي))
 1(8 N°(( 91111 TANGER

.MAROC
 LAGLIL( Youssef يلساد)
 Logement( de( fonction عن ينه)ي))
 de( la( Gendarmerie( Royale
 Maritime( 92000( LARACHE

.MAROC
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
 THEUNISSEN( Steven يلساد)
 N°119 BOULEVARD عن ينه)ي))
 DE LA COTE D’ARGENT 17(11

ROYAN FRANCE
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)45689).
815I

FIDOLIN

TRANS BENNAJAR
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يلشكل يلقان ني للشركة

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TRANS BENNAJAR شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
ر عن ين مقرها يالجأماعي أقم 957 

حي يلفأح يلصخيريت - 151)1 
يلأماأة يلصخيريت .

تح يل يلشكل يلقان ني للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.13(599
بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
يملؤأخ في)31)شتنبر)1)1))تم تح يل)
يلشكل يلقان ني للشركة من)»شركة)
ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك)
»شركة ذيت يملسؤرلاة) إلى) يل حاد«)

يملحدردة«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (31 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)6549.
816I

FIDOLIN

TRANS BENNAJAR
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

ت سا  نشاط يلشركة)

FIDOLIN
 AV(MOHAMED(V(IMM 9 APPT
 4 TABRIQUET(SALE ، 11150،

SALE MAROC
TRANS BENNAJAR شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يالجأماعي أقم 957 
حي يلفأح يلصخيريت أقم 957 حي 
يلفأح يلصخيريت 151)1 يلأماأة 

يلصخيريت يملغرب.
ت سا  نشاط يلشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.13(599

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) ((( في) يملؤأخ 
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 

يلشركة يلحالي):
.IMPORT-EXPORT

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (
شتنبر) (31 بأاأيخ) ( بأماأة) يالبأديئاة 

1)1))تحت أقم)6549.
817I

YG ET ASSOCIES

YG COACHING
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

YG ET ASSOCIES
165 شاأع عبد يمل من 

يلعماأة B يلطابق 3 ، 1111)، 
CASABLANCA MAROC

YG COACHING شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي 131 شاأع 
تنفا يقامة يزأ مكأب أقم 11 ب  - 

1111) يلديأيلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
517351

 13 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 شتنبر)
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 YG (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.COACHING
(- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

يالستشاأة يلأجاأية،
-)يملريفقة ر يلأدأيب،

-)يديأة يملشاأي ،
-)يلخ....

 131 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
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شاأع تنفا يقامة يزأ مكأب أقم)11)ب))
- 1111))يلديأيلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 
يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)
دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة جس س ياسمين):))1.111 
حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)
رصفات رم يطن يلشركاء):

ياسمين) جس س  يلسادة 
يلطابق) ب ملان  زنقة  (7 عن ينه)ي))
 (1111 ( ب أك ن) (14 شقة) (15

يلديأيلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
ياسمين) جس س  يلسادة 
يلطابق) ب ملان  زنقة  (7 عن ينه)ي))
 (1111 ( ب أك ن) (14 شقة) (15

يلديأيلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
(- بأاأيخ) ( يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية 

تحت أقم)-.
818I

COFFEE 818

مقهى 808
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

COFFEE 818
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI IMMEUBLEBEN
 MOUSSA EL GOUACHE ETAGE

2 FES ، 30000، FES(MAROC
مقهى 818 شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع عبد 

يلكريم يلخطابي مبنى بن م �سى 
يلغ يش يلطابق يلثانيـ  فاس - 

31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

69661
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
مقهى) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.818
مسأغل) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

مقهى.
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
عبد يلكريم يلخطابي مبنى بن م �سى)
(- فاس) ـ) يلثاني) يلطابق  يلغ يش 

31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلساد عدنان يشريكة):))34)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
حصة) (33 ( (: عمرزهير) يلساد 

بقامة)111)دأهم للحصة).
 33 ( (: لقاب) يالاله  عبد  يلساد 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلساد عدنان يشريكة عن ينه)ي))
 34111 ( يلحي يالديأي) زنقة يلخنساء)

تارنات))يملغرب.
 61 عن ينه)ي)) عمرزهير  يلساد 
شاأع يالشجاأ تجزئة يلأ فاق سادي)

بريهام)31111)فاس يملغرب.
يلساد عبد يالاله لقاب عن ينه)ي))
يلرقم)7)بل ك)41)حي يلقدس)))ليريك))

31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد عدنان يشريكة عن ينه)ي))
 34111 ( يلحي يالديأي) زنقة يلخنساء)

تارنات))يملغرب
 61 عن ينه)ي)) عمرزهير  يلساد 
شاأع يالشجاأ تجزئة يلأ فاق سادي)

بريهام)31111)فاس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) ((9 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)93)4.
819I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

MAF NEGOCE
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
حل شركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE(MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL(KELAA(DES
SRAGHNA MAROC

MAF NEGOCE شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد)في ط أ يلأصفاة)
رعن ين مقرها يإلجأماعي أقم 34 
دأب يلري�سي قلعة يلسريغنة - 
43111 قلعة يلسريغنة يملغرب.

حل شركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.1357
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)17)تكأ 3ر)1)1))تقرأ حل)
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت)
  MAF NEGOCE يل حاد) يلشريك 
دأهم) (111.111 أتسمالها) مبلغ 
 34 أقم) يإلجأماعي  مقرها  رعن ين 
(- يلسريغنة) قلعة  يلري�سي  دأب 
يملغرب) يلسريغنة  قلعة  (43111
عجز يلشركة عن تغطاة) (: نتاجة  )

مصاأيفها.
أقم) ب  يلأصفاة  مقر  حدد  ر 
(- يلسريغنة) قلعة  يلري�سي  دأب  (34

43111)قلعة يلسريغنة يملغرب.)
ر عين:

ر) فضال  ( مصطفى) يلساد)ة))
  (3 أقم) يلعديلة  زنقة  عن ينه)ي))
يملغرب) يلسريغنة  قلعة  (43111

كمصفي))ة))للشركة.
رعند يالقأضاء)يلحدرد يملفررضة)
محل) لهم  يملخ لة  يلصالحاات  على 
ر) يلعق د  تبلاغ  محل  ر  يملخابرة 

يل ثائق يملأعلقة بالأصفاة):)-
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بقلعة يلسريغنة))بأاأيخ)17 
تكأ 3ر)1)1))تحت أقم)433/2021.

811I

CMG(FINANCE(CONSEIL(s.a.r.l.(d’a.u

بروجي ماروك
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد

قفل يلأصفاة

 CMG(FINANCE(CONSEIL(s.a.r.l.

d›a.u

أقم 8, عماأة 15, تجزءة أيتما شاأع 

فلسطين مريكش ، 41111، مريكش 

يملغرب

بررجي ماأرك شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي : دريأ تيت 

بريهام ريأكي يلعطارية - 43111 

قلعة يلسريغة يملغرب.

قفل يلأصفاة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

.1753

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)

تقرأ حل) ((1(1 ماي) (19 في) يملؤأخ 

بررجي ماأرك شركة ذيت مسؤرلاة)

محدردة ذيت يلشريك يل حاد مبلغ)

رعن ين) دأهم  (41.111 أتسمالها)

بريهام) تيت  دريأ  يإلجأماعي  مقرها 

قلعة) (43111 (- يلعطارية) ريأكي 

الالزمة) نتاجة  يملغرب  يلسريغة 

رغااب) للقطاع  يالقأصادية 

يستريتاجة ريضحة..

ر عين:

ر) صبري  ( حماد) يلساد)ة))

ريأكي) ( بريهام) تيت  دريأ  عن ينه)ي))

يلسريغنة) قلعة  (43111 يلعطارية)

يملغرب كمصفي))ة))للشركة.

ر قد تم ينعقاد يلجمعاة يلخأاماة)

رفي دريأ تيت) ((1(1 ماي) (19 بأاأيخ)

 43111 (- يلعطارية) ريأكي  ( بريهام)

قلعة يلسريغنة يملغرب.

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

يالبأديئاة بقلعة يلسريغنة))بأاأيخ)4) 

شتنبر)1)1))تحت أقم)423/2021.

811I
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nador(conseil(sarl(au

ISOTERMITEX SARL
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
ISOTERMITEX SARL شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي شاأع 

م سك  أقم 14 يلطابق يلأاني شقة 
أقم 14 لعري يلشاخ  - 111)6 

يلناض أ يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

((841
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) ((1
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ISOTERMITEX SARL
تصنا ) (- (: غرض يلشركة بإيجاز)
على) يلقائمة  يلحريأية  يلع يز   ر3ا  
(، )تل يح) يملسأعملة) يملنس جات 

أرالت)،)إلخ).
يملنس جات) تدرير  إعادة  (--

يملسأعملة..
شاأع) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
يلطابق يلأاني شقة) (14 م سك  أقم)
 6(111 (- ( يلشاخ) لعري  (14 أقم)

يلناض أ يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
 511 ( (: ( يلساد شاكر ن أ يلدين)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
يلساد شاكر يشرف):))511)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

يلساد شاكر ن أ يلدين))عن ينه)ي))
حي يلأضامن أقم77)سل ين))111)6 

يلناض أ يملغرب.
عن ينه)ي)) يشرف  شاكر  يلساد 

يسباناا)11111)يسباناا يسباناا.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلساد شاكر ن أ يلدين))عن ينه)ي))
حي يلأضامن أقم77)سل ين))111)6 

يلناض أ يملغرب
عن ينه)ي)) يشرف  شاكر  يلساد 

يسباناا)11111)يسباناا يسباناا
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)4))شتنبر)

1)1))تحت أقم)3995.
81(I

nador(conseil(sarl(au

 GRAND CAFE RESTAURANT
DAWHA

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة
تف يت حصص

nador(conseil(sarl(au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 GRAND CAFE RESTAURANT
DAWHA  شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي طريق بني 
ينصاأ حي ترقاع  - 111)6 يلناظ أ 

يملغرب.
تف يت حصص

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.11917

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تمت) ((1(1 شتنبر) (16 في) يملؤأخ 

يملصادقة على):
حزيأ) محمد  )ة)) يلساد) تف يت 
51))حصة يجأماعاة من تصل)511 
حصة لفائدة))يلساد))ة))حسام))حزيأ)

بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).
حزيأ) محمد  )ة)) يلساد) تف يت 
51))حصة يجأماعاة من تصل)511 
)ة))عابد حزيأ) يلساد) ( حصة لفائدة)

بأاأيخ)16)شتنبر)1)1).
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم  (

يالبأديئاة بالناض أ))بأاأيخ)1))شتنبر)
1)1))تحت أقم)3971.

813I

INSTANT PARA

INSTANT PARA
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

INSTANT PARA
مأجر أقم 1 لاب دأرم ) يلقدس 

ملعب يلخال فاس ، 31111، فاس 
يملغرب

INSTANT PARA شركة ذيت 
مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد
رعن ين مقرها يإلجأماعي مأجر أقم 
1 لاب دأرم ) يلقدس ملعب يلخال 

فاس فاس 31111 فاس يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
69489

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 غشت) (15
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
(: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.INSTANT PARA
باأي) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

فاأم�سي.
عن ين يملقر يالجأماعي):)مأجر أقم)
يلقدس ملعب يلخال) (( لاب دأرم) (1

فاس فاس)31111)فاس يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
يلسادة هاجر يلقندر�سي):))1.111 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يلقندر�سي) هاجر  يلسادة 
أقم) ( قطعة) (6 أقم) شقة  عن ينه)ي))
فاس)) إم زيأ  طريق  كابي  تجزئة  (17

31111)فاس يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يلقندر�سي) هاجر  يلسادة 
أقم) ( قطعة) (6 أقم) شقة  عن ينه)ي))
فاس)) إم زيأ  طريق  كابي  تجزئة  (17

31111)فاس يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( بفاس) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)4191.
814I

CABINET D’ EXPERTISE TAOFIQ

ATLANTIC FUEL & Oil
إعالن مأعدد يلقريأيت

CABINET(D› EXPERTISE(TAOFIQ
 N° 119 Bd(Abdelmoumen(N°

 49, 7ème(ETAGE, Quartier
 Des(Hôpitaux، 20360،
CASABLANCA MAROC

ATLANTIC(FUEL & Oil »شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: 

 Résidence(Al(Manar, Imm(S, 1er
 Étage, Appartement(S4 - - EL

.JADID MAROC
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.15(75

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)16)غشت)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:))
نشاط) إلى  يلأالاة  يبنشطة  إضافة 
يلعقاأي) يالنعاش  (: يلحالي) يلشركة 
كريك) ر  شريء) با ،) يلسااحي؛) ر 
إعديد.تقديم) ؛) يلعقاأية) يملنق الت 
بجما ) يملشرر3ات  ر  يملأك الت  ر3ا  

تن يعها
على) ينص  يلذي  (:( أقم) قريأ 
من) يلشركة  تسماة  تغاير  مايلي:)
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(»ATLANTIC( FUEL( &( OIL«
 OCEAN INVEST AND« إلى)

(»SERVICES
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
غرض يلشركة في يملغرب رفي يلخاأج)
س يء)بابصالة عن نفسها تر بالناابة)
عن يلغير:)-)نشاط يالنعاش يلعقاأي)
جما ) ر3ا   رشريء) ر3ناء) ريلسااحي 
تر) يلسكناة  لالسأخديمات  يملباني 
؛-) يملهناة) تر  يلصناعاة  تر  يلأجاأية 
ر3ا ) رتشغال  رإديأة  رحاازة  تأجير 
تي ممألكات تر حق ق منق لة تر غير)
تن يع) جما   (، يملطاعم) (- ؛) منق لة)
يملطاعم)،)إعديد يل جبات يملطب خة)
،)يلبا  في يمل ق )،)يلطلبات يلخاأجاة)
،)يلأ صال للمناز )،)با  يملشرر3ات)
غرفة) (، يلحالاة) للتشريعات  رفًقا 

يلشاي)،)جما  يبن يع.......
على) ينص  يلذي  (:3 أقم) بند 
 OCEAN«(تأخذ يلشركة يسم مايلي:)
شركة) (»INVEST AND SERVICES
للمساهم) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

يل حاد............
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
يالبأديئاة بالجديدة))بأاأيخ))))شتنبر)

1)1))تحت أقم))6951).
815I

BENMANSOUR FOR LIVRAISON EXPRESS

 BENMANSOUR FOR
LIVRAISON EXPRESS

إعالن مأعدد يلقريأيت

 BENMANSOUR FOR
LIVRAISON EXPRESS

 RUE(EL(ORAIBI(JILALI 2EME 6(
ETAGE ، 20350، يلديأ يلباضاء 

يملغرب
 BENMANSOUR FOR

LIVRAISON EXPRESS »شركة 
ذيت يملسؤرلاة يملحدردة ذيت 

يلشريك يل حاد«
رعن ين مقرها يالجأماعي: )6 زنقة 
يالأيبي يلجااللي يلطابق يلثاني  - 
1111) يلديأ يلباضاء  يملغرب.

»إعالن مأعدد يلقريأيت«
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 

.3913(5
بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)

يملؤأخ في)13)ي لا ز)1)1)
تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)

قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
زنقة) (6( تح يل يملقر يالجأماعي من)
يلى) يلثاني  يلطابق  يلجااللي  يالأيبي 
3)))زيرية يلقديمة طريق) عماأة حبلي)
يلطابق) جبل  يبن  شاأع  ر  يلر3اط 

يلثاني يلشقة)5/5    
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
قدأه) بمبغ  يلشركة  ما   أيس  أف  
يلى) دأهم  (11111 من) يي  (491111

511111)دأهم)
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
على) ينص  يلذي  (: (4 أقم) بند 
مايلي:)يملقر يالجأماعي))6)زنقة يالأيبي)
يلجااللي يلطابق يلثاني يلديأ يلباضاء

بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
يمل يفقة) (11111 يلشركة) ما   أيس 
 111 111)حصة يجأماعاة بقامة) ( 

دأهم للحصة
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)793981.
816I

AB RED1 COMPTA

JAMAL EQUIPMENT
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

AB(RED1 COMPTA
 YAACOUB(MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
JAMAL EQUIPMENT  شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 
يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يعق ب 
يملنص أ أقم  )يلطابق يلثاني أقم  4 

طنجة 91171 طنجة يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

118197

 11 عقد حر مؤأخ في) ( بمقأ�سى)

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تكأ 3ر)

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 JAMAL(:(يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها

. EQUIPMENT

شريء) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

م يد) رتصدير  يسأيريد  رت زي   با  

يالطاأيت ر جما  ت ن يع يلعجالت ركل)

ما يأعلق بها.

يعق ب) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

يملنص أ أقم)))يلطابق يلثاني أقم))4 

طنجة)91171)طنجة يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلساد جما  زخير)):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

بقامة) (111 (: ( يلساد جما  زخير)

111)دأهم.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) ( زخير) جما   يلساد 

طنجة) (91171 ( حي يلع يمة يلغر3اة)

يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه)ي)) ( زخير) جما   يلساد 

طنجة) (91171 ( حي يلع يمة يلغر3اة)

يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ي نا ) ((7 بأاأيخ) ( بطنجة) يلأجاأية 

1)1))تحت أقم)-.

817I

FIDOLIN

 OLA ENERGY MAROC (EX

)LIBYA OIL MAROC

عقد تساير حر بصل تجاأي))يبشخاص)

يلطباعا ن)

عقد تساير حر بصل تجاأي

 OLA(ENERGY(MAROC (EX

(LIBYA OIL MAROC

 (9 بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ في)

 OLA ( تعطى يلساد)ة)) ((1(1 ي نا )

 ENERGY MAROC (EX LIBYA OIL

 MAROC( OLA ENERGY MAROC

يلحامل) (((EX LIBYA OIL MAROC

)ة))للبطاقة يل طناة أقم)))1131861 

 179 يلأجاأي) بالسجل  يملسجل 

يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية  باملحكمة 

يلأجاأي) لألصل  يلحر  يلتساير  حق 

يملغرب) يلر3اط  لعل   باب  ب  يلكائن 

للساد)ة)) يملغرب  يلر3اط  (11131

ص فاة بنبريهام يلحامل))ة))للبطاقة)

يل طناة أقم)))AA97461))ملدة)1)سنة)

ر تنأهي) ((1(1 ي لا ز) (11 تبأدئ من)

في)31)ي نا )))1))مقابل مبلغ شهري)

9.651))دأهم.

818I

STE GALERIE EMMAR

STE GALERIE EMAAR

شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

STE GALERIE EMAAR شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة

رعن ين مقرها يإلجأماعي :م طن 

لدى مركز مسأقبل يالعما : عماأة 

يلخااطي يلطابق يلأالت ثقة أقم 

5 شاأع يلحسن يلأاني  يملحايطة  

تاأردينت 83111 يملغرب   

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

7733
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في) مؤأخ  م ثق  عقد  بمقأ�سى 

يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 تبريل) (31

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.GALERIE EMAAR

منعش) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

عقاأي.

م طن) ( يالجأماعي) يملقر  عن ين 

عماأة) لدى مركز مسأقبل يالعما :)

أقم) ثقة  يلأالت  يلطابق  يلخااطي 

يملحايطة)) ( يلأاني) يلحسن  شاأع  (5

.يملدة يلتي) يملغرب) (83111 تاأردينت)

تأسست من تجلها يلشركة):)99)سنة.

 511.111 مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:

دأهم) (111 بقامة) حصة  (5111

للحصة))يلساد حماد يلع د

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه) يلع يد  حماد  يلساد:)

يلطاهر) سادي  زيرية  يمرسا   دريأ 

تاأردينت يملغرب)83111. 

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

عن ينه) يلع يد  حماد  يلساد:) (

يلطاهر) سادي  زيرية  يمرسا   دريأ 

تاأردينت يملغرب)83111

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

ماي) (11 يالبأديئاة بأاأردينت بأاأيخ)

1)1))تحت أقم)406/2021.

819I

BEFEC

Ô pré de Majorelle
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تأسيس شركة

BEFEC

31 شاأع يلجيش يمللكي ، 1111)، 

يلديأ يلباضاء يملغرب

Ô(pré(de(Majorelle شركة ذيت 

مسؤرلاة محدردة ذيت يلشريك 

يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 59 شاأع 

يلزأقط ني يلطابق 3 أقم -8 يلديأ 

يلباضاء - 1111) يلديأ يلباضاء 

يملغرب

تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 

محدردة ذيت يلشريك يل حاد 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

518.3(3

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
يلقان ن) إعديد  تم  ((1(1 ي نا ) (17

مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 Ô(pré(: يإلقأضاء)بمخأصر تسماتها)

.de Majorelle

يبنشطة) (: غرض يلشركة بإيجاز)

يالبديعاة ر يلفناة ريبديء.

59)شاأع) عن ين يملقر يالجأماعي):)
يلديأ) (8- أقم) (3 يلطابق) يلزأقط ني 

يلباضاء) يلديأ  ((1111 (- يلباضاء)

يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

يلسادة يلرييس زكاة):))111)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

عن ينه)ي)) زكاة  يلرييس  يلسادة 
فاكأ أيا ساتي ترالد صالح ب سك أة))

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
عن ينه)ي)) زكاة  يلرييس  يلسادة 
فاكأ أيا ساتي ترالد صالح ب سك أة))

1111))يلديأ يلباضاء)يملغرب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 (4 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

ي نا )1)1))تحت أقم)784.179.
8(1I

مسأأمنة سامي للمحاسبة

 STE BELAMRI IMMOBILIER
SARL AU

إعالن مأعدد يلقريأيت

مسأأمنة سامي للمحاسبة
حي مام نة أقم 55 بل ك 4 يلطابق 
يبر  بني مال  ، 3114)، بني مال  

يملغرب
 STE BELAMRI IMMOBILIER

SARL AU »شركة ذيت يملسؤرلاة 
يملحدردة ذيت يلشريك يل حاد«

رعن ين مقرها يالجأماعي: تجزئة 
كريمة ) يلطابق يبر  تم يلظهر - - 

بني مال  يملغرب.
»إعالن مأعدد يلقريأيت«

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي: 
.11(61

بمقأ�سى يلجم  يلعام يالسأثنائي)
يملؤأخ في)19)ي لا ز)1)1)

تم يتخاذ يلقريأيت يلأالاة:)
قريأ أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
 511 كما ) عماأ  يلساد  تف يت  (-
1111)حصة للساد) حصة من تصل)

عماأ عبد يلنبي
قريأ أقم)):)يلذي ينص على مايلي:)
تغاير يلشكل يلقان ني للشركة من) (-
يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
ذيت يلشريك يل حاد إلى شركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة.
رتبعا لذلك تم تعديل مقأضاات)

يلنظام يبسا�سي يلأالاة:)
بند أقم)1:)يلذي ينص على مايلي:)
تغاير يلشكل يلقان ني للشركة من) (-

يملحدردة) يملسؤرلاة  ذيت  شركة 
ذيت يلشريك يل حاد إلى شركة ذيت)

يملسؤرلاة يملحدردة.
بند أقم)6:)يلذي ينص على مايلي:)
-تقسام أتسما  يلشركة بين يلشركاء)
للساد) دأهم  (51111.11 بالتساري:)
عماأ كما  ر51111.11)للساد عماأ)

عبد يلنبي.
بند أقم)7:)يلذي ينص على مايلي:)
 1111 إلى) يلشركة  -تقسام أتسما  
حصة):)511)حصة للساد عماأ كما )

ر511)حصة للساد عماأ عبد يلنبي
على) ينص  يلذي  (:44 أقم) بند 
يلساد عماأ كما  يملسؤر ) (- مايلي:)
يملأعلقة) يإلمضاءيت  عن  يل حاد 

بالشركة.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 13 بأاأيخ) ( مال ) ببني  يالبأديئاة 

شتنبر)1)1))تحت أقم)6)9.
8(1I

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ

 STE ZAARI FAMILY SARL
AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

تأسيس شركة

FIDUCAIRE OUZZINE AZIZ
ز نقة ت  نس عما أة 16 يلشقة ) 

مكنا س ، 51111، مكنا س يملغر ب
 STE ZAARI FAMILY SARL AU

شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي 411  
مجم  عة 9 شا أع خا لد ءيبن ر لاد  
ب م ع مكنا س - 51111 مكنا س 

يملغرب
تأسيس شركة ذيت مسؤرلاة 
محدردة ذيت يلشريك يل حاد 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 
54(17

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (19
مسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 
يل حاد) يلشريك  ذيت  محدردة 

باملميزيت يلأالاة:
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ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 
يلشريك) ذيت  محدردة  مسؤرلاة 

يل حاد.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
 STE (: تسماتها) بمخأصر  يإلقأضاء)

.ZAARI FAMILY SARL AU
مقهى) (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

,مألجا ت),)مخبز ة ر حل  يا ت.
  411 (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
9)شا أع خا لد)ءيبن ر لاد)) مجم  عة)
مكنا س) (51111 (- ب م ع مكنا س)

يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
((: ( يملجاد) عبد  يبة  نطا  يلساد 
دأهم) (111 بقامة) حصة  (1.111

للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
يملجاد)) عبد  يبة  نطا  يلساد 
عن ينه)ي))411))مجم  عة)9)شا أع خا)
لد)ءيبن ر لاد))ب م ع مكنا س)51111 

مكنا س يملغر ب.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
يملجاد)) عبد  يبة  نطا  يلساد 
عن ينه)ي))))مجم  عة)9)شا أع خا لد)
 51111 ءيبن ر لاد))ب م ع مكنا س)

مكنا س يملغر ب
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمكناس)

1)1))تحت أقم)3983.
8((I

LE PREMIER CONSEIL

TIFAOUINEINO BTP
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
TIFAOUINEINO BTP شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي عملاة  يبن 
خلدرن 11 حي يملسيرة 3 - 41111 

مريكش يملغرب.
تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 
.(8945

بمقأ�سى يلجم  يلعام يإلسأثنائي)
تح يل)) ( تم) ((1(1 ماي) ((4 يملؤأخ في)
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
حي يملسيرة) (11 يبن خلدرن) ( »عملاة)
إلى) يملغرب«) مريكش  (41111  -  3
يلعزرزية) (1196 أقم) يبر   »يلطابق 
مريكش)) (41111  -   1 أقم) يلشقة 

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (13 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7174)1.
8(3I

LE PREMIER CONSEIL

CHECK INN MOROCCO
شركة ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 

يلشريك يل حاد
تح يل يملقر يالجأماعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE(IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA(MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC
CHECK INN MOROCCO شركة 

ذيت مسؤرلاة محدردة ذيت 
يلشريك يل حاد

رعن ين مقرها يإلجأماعي يملكأب 
أقم 9 عماأة يطلس س نتر شاأع 

ي غ سالفاا ليز مريكش - 41111 
مريكش يملغرب.

تح يل  يملقر يالجأماعي للشركة
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي 

.77(11
يل حاد) يلشريك  قريأ  بمقأ�سى 
يملؤأخ في)3))ماأس)1)1))تم))تح يل))
من) للشركة  يلحالي  يالجأماعي  يملقر 
عماأة يطلس س نتر) (9 »يملكأب أقم)
(- مريكش) ليز  ي غ سالفاا  شاأع 
»أقم) إلى) يملغرب«) مريكش  (41111

يلشقة) يلخامس  محمد  شاأع  ((13
مريكش)) (41111 (- ( ليز) (16 أقم)

يملغرب«.
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
شتنبر) (15 بأاأيخ) ( يلأجاأية بمريكش)

1)1))تحت أقم)7555)1.
8(4I

aice(compta

تمانية واربعون كابيتال
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
تماناة ريأبع ن كابيأا  شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 

أياض 61 ، زيرية شاأع لال ياق ت 
رمصطفى يملعاني أقم )6 ، يلطابق 
يلثاني  يلديأ يلباضاء - 4111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب
تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 
أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

51(519
في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)
تم إعديد يلقان ن) ((1(1 ي لا ز) (17
يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:
ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.
عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 
تماناة) (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

ريأبع ن كابيأا .
(- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 
يلشركات من) في  يستثماأيت يبسهم 

جما  قطاعات يلنشاط
إديأة يلشركة رتف يض يإلديأة) (-

ريلهندسة يملالاة
-)يالستشاأيت في يإلديأة ريلأم يل)

ريستريتاجاة يبعما 
-)يكتساب يالندماج

يملعامالت) جما   تعم،) ربشكل  (-
ر) يلصناعاة  ر  يلأجاأية  ر  يملالاة 
من) غيرها  تر  يملنق لة  يلعقاأية 

مباشر) بشكل  يملرتبطة  يملعامالت 
بغرض) جزئًاا  تر  كلًاا  مباشر  غير  تر 

يلشركة..
مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 
ياق ت) لال  شاأع  زيرية  (، (61 أياض)
يلطابق) (، (6( رمصطفى يملعاني أقم)
يلثاني))يلديأ يلباضاء)-)4111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.
تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).
 111.111 ( مبلغ أتسما  يلشركة:)

دأهم،)مقسم كالأالي:
((: ( يلساد فريدأيك أرالند ديزيير)
511)حصة بقامة)111)دأهم للحصة)
يلساد يرأيت تريرأ تشاكنا)):))499 

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):
ديزيير)) أرالند  فريدأيك  يلساد 
لابرفال) (993(8 كاب ن) عن ينه)ي))

كاب ن لابرفال كاب ن.
تشاكنا)) تريرأ  يرأيت  يلساد 
لابرفال) (993(8 كاب ن) عن ينه)ي))

كاب ن لابرفال كاب ن.
ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:
ديزيير)) أرالند  فريدأيك  يلساد 
لابرفال) (993(8 كاب ن) عن ينه)ي))

كاب ن لابرفال كاب ن
باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 
 14 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

غشت)1)1))تحت أقم)788933.
8(5I

aice(compta

ABBA SUITES INN
شركة ذيت يملسؤرلاة يملحدردة

تأسيس شركة

aice(compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca(maroc
ABBA SUITES INN   شركة ذيت 

يملسؤرلاة يملحدردة
رعن ين مقرها يإلجأماعي مركز 

أياض 61 ، زيرية شاأع لال ياق ت 
رمصطفى يملعاني أقم )6 ، يلطابق 
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يلثاني  يلديأ يلباضاء - 4111) يلديأ 

يلباضاء يملغرب

تأسيس شركة ذيت يملسؤرلاة 

يملحدردة 

أقم يلأقااد في يلسجل يلأجاأي : 

516431

في) مؤأخ  عرفي  عقد  ( بمقأ�سى)

تم إعديد يلقان ن) ((1(1 شتنبر) (13

يملسؤرلاة) ذيت  لشركة  يبسا�سي 

يملحدردة باملميزيت يلأالاة:

ذيت) شركة  (: يلشركة) شكل 

يملسؤرلاة يملحدردة.

عند) مأب عة  يلشركة  تسماة 

 ABBA (: بمخأصر تسماتها) يإلقأضاء)

.  SUITES INN

ترريج) (- (: بإيجاز) يلشركة  غرض 

رتأجيرها) رشريئها  ر3اعها  يلعقاأيت 

رإديأة يلعقاأيت)

يالستثماأ ريلتس يق في مجاالت) (-

يلعقاأيت ريلسااحة.

رتنشطة) يلسااحة  تط ير  (-

يلأم ين.

يملعامالت) جما   تعم،) ربشكل  (-

ر) يلصناعاة  ر  يلأجاأية  ر  يملالاة 

من) غيرها  تر  يملنق لة  يلعقاأية 

مباشر) بشكل  يملرتبطة  يملعامالت 

بغرض) جزئًاا  تر  كلًاا  مباشر  غير  تر 

يلشركة..

مركز) (: يالجأماعي) يملقر  عن ين 

ياق ت) لال  شاأع  زيرية  (، (61 أياض)

يلطابق) (، (6( رمصطفى يملعاني أقم)

يلثاني))يلديأ يلباضاء)-)4111))يلديأ)

يلباضاء)يملغرب.

تجلها) من  تأسست  يلتي  يملدة 

يلشركة):)99)سنة).

 11.111 ( يلشركة:) أتسما   مبلغ 

دأهم،)مقسم كالأالي:

 GRUPO يلشركة)

EMPRESARIAL(YBSA((:((50)حصة)

بقامة)111)دأهم للحصة).

 51 ( (: ( يلساد محمد يمين بناني)

حصة بقامة)111)دأهم للحصة).

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رصفات رم يطن يلشركاء):

 GRUPO يلشركة)

عن ينه)ي)) ( (EMPRESARIAL YBSA

يلصحريري) عبديلرحمان  شاأع  (6(

يلباضاء) يلديأ  (45111   ( يلطابق)

يملغرب.

بناني)) يمين  محمد  يلساد 

 355 كازي كرين تارن فاال) عن ينه)ي))

ب سك أة يلن يصر)) يملدينة يلخضريء)

)718))يلديأ يلباضاء)يملغرب.

ريلعائلاة) يلشخصاة  يبسماء)

رم يطن مسيري يلشركة:

بناني)) يمين  محمد  يلساد 

 355 كازي كرين تارن فاال) عن ينه)ي))

ب سك أة يلن يصر)) يملدينة يلخضريء)

)718))يلديأ يلباضاء)يملغرب

باملحكمة) يلقان ني  يإليديع  تم 

 (1 بأاأيخ) ( بالديأ يلباضاء) يلأجاأية 

شتنبر)1)1))تحت أقم)69)793.

8(6I
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املحكمة التجارية بأكادير

ملف معالجة صع 3ات يملقارلة

أقم 61/)1/831)1)

 EXTREME شركة يكستريم فاتنيس

FITNESS

إشعاأ

 94 أقم) يلحكم  بمقأ�سى 

 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) يلصادأ 

أقم) يملقارلة  صع 3ات  ملف  في 

يملحكمة) قضت  (2021/8302/61

يلأجاأية بأكادير.

بفأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة)

في م يجهة شركة يكستريم فاتنيس)

يلكائن مقرها يالجأماعي بحي يلهدى)

في) ريملقادة  تكادير،) (33 أقم) باأك 

بأكادير) يلأجاأية  باملحكمة  يلسجل 

تحت أقم)39611)تحلالي.

بأحديد فترة يلأ قف عن يلدف )

عن) يلسابقة  شهري  عشر  ثماناة  في 

صدرأ هذي يلحكم.

بأعاين يلساد عمر أي�سي قاضاا)

يدحم ) مصطفى  ريلساد  منأدبا،)

نائبا له.

بخ ش) حسن  يلساد  بأعاين 

مريقبة) في  مهمأه  رتحديد  سنديكا 

بإعديد) تكلافه  م   يلتساير  عملاات 

يملالاة) يمل يزنة  ح    مفصل  تقرير 

ريالقأصادية ريالجأماعاة للمقارلة،)

ل ضعاتها) يملناسب  يلحل  ريقتريح 

تاأيخ) من  تشهر  تأبعة  تجل  ديخل 

صدرأ هذي يلحكم،

بشم   يلحكم ريلنفاذ يملعجل،

غرفة) بجلسة  يمللف  بإدأيج 

م ) ((1(( يناير) (18 لا م) يملش أة 

تكلاف يلسنديك بعرض تقريره على)

قبل) يملنأدب  يلقا�سي  يلساد  تنظاأ 

م عد يلجلسة.

يلديئنين) من  فاملطل ب  رعلاه 
يلأصريح بدي نهم للسنديك بعن ينه)
يلحسين يدحلي يلكائن بشاأع) (: يآلتي)
م الي إسماعال عماأة ييلاغ يلطابق)
ضمن) تكادير،) (314 أقم) يلثالث 
قائمة تأضمن يملبالغ يملطل 3ة مرفقة)
شهرين) تجل  ديخل  رذلك  بال ثائق 
من تاأيخ نشر هذي يإلشعاأ بالجريدة)
(،719 (،584 للم يد) طبقا  يلرسماة 
1)7)ر)1)7)من مدرنة يلأجاأة ريمدد)
هذي يبجل شهرين بالنسبة للديئنين)

يلقاطنين خاأج يململكة يملغر3اة.
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

110

يملحكمة يلأجاأية بأكادير
ملف معالجة صع 3ات يملقارلة

ملف صع 3ة يملقارلة أقم 
(1(1/8319/48

شركة يبساد
إشعاأ

 93 أقم) يلحكم  بمقأ�سى 
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) يلصادأ 
أقم) يملقارلة  صع 3ات  ملف  في 
يملحكمة) قضت  (2021/8309/48

يلأجاأية بأكادير.
مخطط) بفسخ  بالحكم 
يالسأمريأية يملحص أ لفائدة شركة)
 65 أقم) يلحكم  بم جب  يبساد 
 (116 تكأ 3ر) (11 بأاأيخ) يلصادأ 
رتح يل) (2016/836/61 بامللف أقم)
إلى) يلقضائاة  يلتس ية  مسطرة 

تصفاة قضائاة.
يحمد) يلساد  على  باإلبقاء)
ريلساد) منأدبا،) قاضاا  يلعبدرني 
ريلساد) له  نائبا  يدحم   مصطفى 

يلحسين يدحلي سنديكا.
باعأباأ تاأيخ يلأ قف عن يلدف )
ه  يلأاأيخ يملحدد في يلحكم يلقا�سي)

بفأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة.
بق ة) بالنفاذ  يلحكم  بشم   

يلقان ن.

مصاأيف) إلى  يلصائر  ريضم 

في) يمأاازية  ريعأباأها  يملسطرة 

يالسأخالص.

يلديئنين) من  فاملطل ب  رعلاه 

يلأصريح بدي نهم للسنديك بعن ينه)

يلحسين يدحلي يلكائن بشاأع) (: يآلتي)

م الي إسماعال عماأة ييلاغ يلطابق)

ضمن) تكادير،) (314 أقم) يلثالث 

قائمة تأضمن يملبالغ يملطل 3ة مرفقة)

شهرين) تجل  ديخل  رذلك  بال ثائق 

من تاأيخ نشر هذي يإلشعاأ بالجريدة)

(،719 (،584 للم يد) طبقا  يلرسماة 

1)7)ر)1)7)من مدرنة يلأجاأة ريمدد)

هذي يبجل شهرين بالنسبة للديئنين)

يلقاطنين خاأج يململكة يملغر3اة.
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

111

يملحكمة يلأجاأية بأكادير

ملف أقم : 1)1)/45

حساب خص �سي : 563)
تف يت تصل تجاأي

يملحرأ) يلأف يت  عقد  بمقأ�سى 

محامي) يزم  مباأك  يبسأاذ  بمكأب 

تغسطس) (9 في) يملحرأ  تكادير  بهائة 

بأاأيخ يإلمضاء) ريملصحح  ((1(1 

11)تغسطس)1)1).

باع بم جبه رأثة محمد أرشدر)

بن يلعاا�سي رهم):

خديجة بالط بنت محند يلحاملة)

أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 

.JB451543

أرشدر عبد هللا بن محمد يلحامل)

أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 

.JB87(61

محمد) بنت  أرشدر  فاطمة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 
.JB194157(أقم

محمد) بن  أرشدر  مصطفى 

يل طناة)) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
.JB311985(أقم

يدأيس أرشدر بن محمد يلحامل)
أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
)تصالة عن نفسه))رناابة) (JB37513

عن):
محمد) بن  أرشدر  أشاد  يلساد 
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلأعريف) ر3طاقة  (JB118918

.AX1839571(يإليطالاة أقم
يبصل يلأجاأي يملسأغل ك أشة)
يملؤسس) يلسااأيت  إصالح  ماكاناك 
 11 برقم) يلكائن  يلأجاأي  باملحل 
زنقة) رحالاا  سابقا  يلغزيري  زنقة 
ريملسجل) ينزكان  عااض  يلقا�سي 
يلأجاأية) يلسجالت  بمصلحة 
بأاأيخ بأكادير  يلأجاأية   باملحكمة 
يملريج ) حسب  (1981 ديسمبر) ((6
(: أقم) يلأحلالي  يلسجل  (: يلأالاة)
(: أقم) يلترتابي  ريلسجل  (11(44
لفائدة يلساد يلحسن أرشدر (76( 
بن يلعاا�سي يلحامل لبطاقة يلأعريف)
يل طناة أقم)JB18718)بثمن إجمالي)

قدأه)81.111)دأهم.
ر3ذلك فإن أئيسة مصلحة كأابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  تعلن  يلضبط 
ضبط) بمكأب  تسجل  يلأعرضات 
يملحكمة يلأجاأية بأكادير ديخل تجل)
يمل يلاة) ((15( ي ما) عشرة  يلخمسة 
من) (84 يلثاناة طبقا للمادة) للنشرة 

مدرنة يلأجاأة.
يلنشرة يبرلى

أئيسة مصلحة كأابة يلضبط
لطافة كريمي

108 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بأكادير
ملف أقم : 1/34)1)

حساب خص �سي : 78)) م
تقديم تصل تجاأي كحصة في شركة

)يلنشرة يبرلى)
بمقأ�سى عقد يلأقديم ريلقان ن)
يلحصص) مريقب  رتقرير  يبسا�سي 
فبريير) (1( بأاأيخ) يإلمضاء) يملصحح 
قدم يلساد كجديمي حسن) (،(1(1
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

 II.  -  إعالنات قضائية
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يبصل) جما   (JC347718 أقم)
يلأجاأي يلكائن ب أقم)19)بل ك ج3 
حي يلديخلة تكادير ريملسجل بالسجل)
59661،)كحصة) يلأجاأي تحت أقم)
رذلك) (ADWAK SOUSS شركة) في 

بثمن إجمالي قدأه)311.111)دأهم.
ر3ذلك فإن أئيس مصلحة كأابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  يعلن  يلضبط 
ضبط) بمكأب  تسجل  يلأعرضات 
يملحكمة يلأجاأية بأكادير ديخل تجل)
يمل يلاة) ((15( ي ما) عشرة  يلخمسة 
 84 (،83 للنشرة يلثاناة طبقا للمادة)

ر114)من مدرنة يلأجاأة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

109 مكرر

يملحكمة يلأجاأية باكادير
مكأب يلسجل يلأجاأي

ملف أقم):)2021/44

حساب خص �سي):)544)

با  تصل تجاأي
يملحرأ) يلبا   عقد  بمقأ�سى 
مانة) يلهاتني  يالسأاذة  بمكأب 
في) يملحرأ  تكادير  بهائة   محاماة 
ريملصحح يالمضاء) (،(1(1 ي نا ) ((4

بأاأيخ)5))ي نا )1)1).
عبد) ح فير  يلساد  بم جبه  باع 
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلرحام 
يالصل) (BH3(49( أقم) يل طناة 
»سااأة) باسم) يملعررف  يلأجاأي 
باملحل) ريملسأغل  فاصل«) يلأعلام 
تكادير) يل فاق  (C بعماأة) يلكائن 
ريملسجل بالسجل يلأجاأي باملحكمة)
(،64(84 يلأجاأية باكادير تحت أقم)
يلحامل) أشاد  ب دلح  يلساد  لفائدة 
أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
قدأه) يجمالي  بثمن  (،J414746

1.111)1)دأهم.
ر3ذلك فان أئيسة مصلحة كأابة)
تن) ذي مصلحة  لكل  تعلن  يلضبط 
ضبط) بمكأب  تسجل  يلأعرضات 
باملحكمة يلأجاأية باكادير ديخل تجل)
15)ي ما يمل يلاة للنشرة يلثاناة طبقا)

للمادة)84)من مدرنة يلأجاأة.
تحت جما  يلأحفظات

يلنشرة يلثاناة
أئيسة مصلحة كأابة يلضبط

 8 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
هبة تصل تجاأي

ملف أقم : 66)131

حساب أقم : 14969

يالترر،) فاطمة  يلسادة  رهبت 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 

B41171)لفائدة):

يلساد كريم رهبي،)يلحامل لبطاقة)

يلأعريف يل طناة)BE8(9(49)؛

يلساد فهد رهبي،)يلحامل لبطاقة)

يلأعريف يل طناة)BE868116)؛

يلحاملة) رهبي،) فدرى  يلسادة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة 

BE868118)؛

تر3جمعة،) فاضمة  يلسادة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.JB835(1

 168/28 جما  حق قها يملشاعة)

في) لحسن  رهبي  يملرح م  يبنها  من 

يبصل يلأجاأي يملعد لفندق يملسمى)

PARIS ANFA)يملأ يجد بالديأ يلباضاء،)
يملسجل) (( أقم) يمزيان  شريف  زنقة 

بالسجل يلأجاأي أقم)34)317.

تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

مكأب يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء)

ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)

يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس كأابة يلضبط

101 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

با  تصل تجاأي

ملف أقم : 131354

حساب أقم : 15757

يلحامل) ف ت يلساد محمد أ3اع،)

 B68(155(لبطاقة يلأعريف يل طناة

حضري،) تمانة  يلسادة  لفائدة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 
BK(39431)مجم ع يبصل يلأجاأي)

 يملعد ملطعم ريملأ يجد بالديأ يلباضاء)
85)زنقة تب  سلت يالندل�سي يملعاأيف)

يملسجل بالسجل يلأجاأي أقم)6)14)3.

تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
مكأب يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء)
ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)

يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

102 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

با  تصل تجاأي
ملف أقم : 131361
حساب أقم : 15837

محمد،) يربعل  ييت  يلساد  ف ت 
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
م �سى) يلساد  لفائدة  (BH79987
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يمل ي،)
)BK(3187)مجم ع يبصل) يل طناة)
يلعقاقير) لبا  رشريء) يملعد  يلأجاأي 
يلباضاء) بالديأ  يملأ يجد  بالأقساط 
5،)قرية) 95)محج ريد يلذهب جمالة)
يلأجاأي) بالسجل  يلجماعة يملسجل 

أقم))37873.
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
مكأب يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء)
ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)

يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

103 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

تف يت حق يإليجاأ
ملف أقم : )13136
حساب أقم : 15877

 BIG TRANSFERT ف تت شركة)
يملمثلة من طرف يلساد) (SARL AU
عبد يلصمد شفاق،)يلحامل لبطاقة)
 BE584161 يل طناة) يلأعريف 
لفائدة شركة)GICACH PLUS)ممثلة)
سباطة،) حازم  يلساد  طرف  من 
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
يإليجاأ) حق  مجم ع  (BE691671
ب أك ن) يلباضاء) بالديأ  يملأ يجد 
شاأع محمد يملكنا�سي يملسجل) (114

بالسجل يلأجاأي أقم)1)3768.

تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

مكأب يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء)

ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)

يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس كأابة يلضبط

104 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

با  تصل تجاأي

ملف أقم : 131364

حساب أقم : 15984

يلعمري،) يلعباس  يلساد  ف ت 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

سلامان) يلساد  لفائدة  (L435691

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  هرطالي،)

يبصل) مجم ع  (K577871 يل طناة)

يملالبس) لبا   ملحل  يملعد  يلأجاأي 

بالديأ) يملأ يجد  بالجملة  يلجاهزة 

يلباضاء)دأب ك أيا يلزنقة)89)يلرقم)
1)1-))1)يملسجل بالسجل يلأجاأي)

أقم)443314.

تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

مكأب يلسجل يلأجاأي بالديأ يلباضاء)

ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)

يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس كأابة يلضبط

105 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

ملف أقم : 131368

حساب : 16115
با  تصل تجاأي

ف ت):

يلحامل) حجالي  مال د  يلساد 

.B51597(لبطاقة يلأعريف يل طناة

لفائدة):

يلحامل) يلاقين  محمد  يلساد 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة 

.BE559888
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مجم ع يبصل يلأجاأي يملعد لبا )
يملأ يجد) يلجملة  بنصف  يملالبس 
دأب) (57 زنقة) (8 يلباضاء) بالديأ 
يلأجاأي) بالسجل  يملسجل  يلفقريء)

أقم)4))3)).
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
بالديأ) يلأجاأي  يلسجل  مكأب 
عشر) خمسة  تجل  ديخل  يلباضاء)
يبرلى) للنشرة  يمل يلي  ي ما  ((15(

ريلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

106 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء
مكأب يلتس ية ريلأصفاة يلقضائاة
فأح مسطرة يلتس ية في حق شركة 

سمابريفانا 
عدد 7)

3915)يلصادأ) بمقأ�سى قريأ أقم)
أقم) بامللف  ((1(1 ي لا ) (19 بأاأيخ)
محكمة) لدى  (865/8301/2020
يلباضاء) بالديأ  يلأجاأية  يالسأئناف 
يلتس ية) مسطرة  بفأح  ق�سى  يلذي 
يلقضائاة في حق شركة سمابريفانا )
 (95341 ذيت يلسجل يلأجاأي أقم)
تجزئة) يالجأماعي  مقرها  ريلكائن 
يلطابق) ب  ((7 مجم عة) (5 يالمان)
عين يلسب  يلديأ) (13 يلشقة أقم) (3
تمين) محمد  يلساد  رعين  يلباضاء)
عبد) ريلساد  منأدبا  قاضاا  جالبي 
نائبا) يلرفا  ب حمرية قاضاا منأدبا 

عنه.
يالمالي) يلرحمان  عبد  ريلساد 
شاأع) (6(5 مكأبه) يلكائن  سنديكا 

محمد يلخامس يلديأ يلباضاء.
يلديئنين) من  فاملطل ب  رعلاه 
يملعين) للسنديك  بدي نهم  يلأصريح 
يملبالغ) ضمن قائمة م قعة تأضمن 
يملطل 3ة مرفقة بال ثائق رذلك ديخل)
نشر) تاأيخ  من  يبأديء) شهرين  تجل 
م ) يلرسماة  بالجريدة  يإلشعاأ  هذي 
بالنسبة) بشهرين  يبجل  هذي  تمديد 
إلى يلديئنين يلقاطنين خاأج يململكة)
719 ر) (584 للم يد) طبقا   يملغر3اة 

ر)1)7)من مدرنة يلأجاأة.
عن أئيس كأابة يلضبط
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بالجريدة) رق   خطإ  يسأدأيك 
 (9 بأاأيخ) (5683 عدد) يلرسماة 
باالعالن يلذي يحمل) ((1(1 سبأمبر)

أقم)9)مكرأ يلصفحة))1947.
يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء

بدال من :
  يملحكمة يلأجاأية بأكادير

 ملف أقم )13111 
حساب أقم 13176

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

بمكأب يلسجل يلأجاأي.
يإلعالن يبر 

أئيس كأابة يلضبط

يقرأ :
يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء 

ملف أقم ))1311 
حساب أقم : 13176

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

بمكأب يلسجل يلأجاأي.
يإلعالن يبر 

أئيس كأابة يلضبط

يلباقي بدرن تغاير.

يملحكمة يلأجاأية بالديأ يلباضاء
ملف أقم):)))1311

حساب أقم):)13176

عقد تقدمة
يلحامل) يملحتسب  زكرياء) يلساد 

.BK339538(للبطاقة يل طناة أقم
للشخص) ممثل  ر3صفأه 
يلطباعي رمسجل بالسجل يلأجاأي)

بالديأيلباضاء)تحت أقم)415541.
في) لشركة  رحاد  مسير  ر3صفأه 

ط أ يلأك ين).
خصائصها كالأالي):

تم تصريح على ما يلي):
تم يلقاام بأقدمة طباعاة لشركة

 STE ZAKARIA ELMOUHTASSIB
AUTO ECOLE SARL AU

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 
(: يالجأماعي) مقرها  رحاد  بشريك 
ليساسفة)1)أقم)316)يلطابق يلسفلي)

يلباضاء.
تم يملساهمة في يلشركة يملذك أة)
تعاله بجما  عناصر تص   رخص م)
يلطباعي) للشخص  يلأجاأي  يالصل 

للعناصر) مالكة  يلشركة  رتصبح 

يملساهم بها يبأديء)من ي م))تسجالها)

في يلسجل يلأجاأي.

من) يملسأفادة  للشركة  ساك ن 

لالصل) يمللكاة  كامل  يلأقدمة  هذه 

يبأديء) تقدمأه  يلحا   يلأجاأي 

لها) رساك ن  يلعقد  هذي  ت قا   من 

يالنشاء) من  يبأديء) يالنأفاع  تيضا 

يلنهائي لهذه يلشركة يالصل يلأجاأي)

ليساسفة) ب  بالديأيلباضاء) يلكائن 

يلسفلي) يلطابق  (316 أقم) (1

ريملسجل بالسجل يلأجاأي) يلباضاء)

بالديأيلباضاء)تحت أقم)415541.

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

بمكأب يلسجل يلأجاأي.

يإلعالن يلثاني
أئيس كأابة يلضبط

9 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف))عدد):)131341

حساب):)15738

با  تصل تجاأي
قريبة) إبريهام  يلساد  ف ت 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

فاطمة) يلسادة  لفائدة  (MA(483(

يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  يلحاطي 

.BK3(599(يل طناة

يملعد) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 

لبا  يمل يد يلغذيئاة يلعامة ريملأ يجد)

يلسالم) تجزئة  بالديأيلباضاء)

مجم عة)4)عماأة)5))أقم)1)ريملسجل)

بالسجل يلأجاأي عدد)814)41.

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

خمسة) تجل  ديخل  بالديأيلباضاء)

يبرلى) للنشرة  ( يمل يلي) ي ما  عشر 

ريلثاناة.

يإلعالن يلثاني
عن أئيس كأابة يلضبط

 10 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأ يلباضاء
ملف))أقم):))13134

حساب):)15748

عقد تقدمة
يلحامل) يلشافعي  فاصل  يلساد 

 BE699911 أقم) يل طناة  للبطاقة 

يلطباعي) للشخص  ممثل  بصفأه 

يلأجاأي) بالسجل  رمسجل 

 3175(8 عدد) تحت  بالديأيلباضاء)

ر3صفأه مسير رحاد للشركة في ط أ)

يلأك ين خصائصها كالأالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم يلقاام بأقدمة طباعاة لشركة)

 LES MARQUES MODERNES

شركة) (D’OPTIQUE SARL AU

بشريك) محدردة  مسؤرلاة  ذيت 

 (6 ب) يإلجأماعي  مقرها  ريحد 

 1 يلطابق) (3 إقامة) يلسلطان  مرس 

يلديأيلباضاء.

تم مساهمة في يلشركة يملذك أة)

تعاله بجما  عناصر تص   رخص م)

يلطباعي) للشخص  يلأجاأي  يبصل 

للعناصر) مالكة  يلشركة  رتصبح 

يملساهم بها يبأديء)من ي م تسجالها)

في يلسجل يلأجاأي.

من) يملسأفادة  للشركة  ساك ن 

لألصل) يمللكاة  كامل  يلأقدمة  هذه 

من) يبأديء) تقدمأه  يلحا   يلأجاأي 

ت قا  هذي يلعقد رساك ن لها تيضا)

يلنهائي لهذه) يإلنشاء) يالنأفاع يبأديء)

يلكائن) يلأجاأي  يبصل  يلشركة 

بالديأيلباضاء)ب)6))مرس يلسلطان)

يلديأيلباضاء) (1 يلطابق) (3 إقامة)

تحت)) يلأجاأي  بالسجل  ريملسجل 

عدد)8)3175 .

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 

باملحكمة يلأجاأية) ( بمكأب يلضبط)

يلسجل) مكأب  يلباضاء) بالديأ 

يلأجاأي.)

يإلعالن يلثاني
أئيس كأابة يلضبط

 11 مكرر
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يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف))أقم):)131344

حساب):)15749

عقد تقدمة
يلساد لحل  نبال يلحامل للبطاقة)

بصفأه) (C3(7798 أقم) يل طناة 

رمسجل) يلطباعي  للشخص  ممثل 

بالديأيلباضاء) يلأجاأي  بالسجل 

ر3صفأه مسير) ((53478 تحت عدد)

يلأك ين) ط أ  في  لشركة  رحاد 

خصائصها كالأالي):

تم تصريح على ما يلي):

تم يلقاام بأقدمة طباعاة لشركة)

 VISIOMAX MAROC SARL AU

محدردة) مسؤرلاة  ذيت  شركة 

يإلجأماعي) مقرها  ريحد  بشريك 

 58 أقم) (C بل ك) ميسامي  بحي 

يلديأيلباضاء.

تم مساهمة في يلشركة يملذك أة)

تعاله بجما  عناصر تص   رخص م)

يلطباعي) للشخص  يلأجاأي  يبصل 

للعناصر) مالكة  يلشركة  رتصبح 

يملساهم بها يبأديء)من ي م تسجالها)

في يلسجل يلأجاأي.

من) يملسأفادة  للشركة  ساك ن 

لألصل) يمللكاة  كامل  يلأقدمة  هذه 

من) يبأديء) تقدمأه  يلحا   يلأجاأي 

ت قا  هذي يلعقد رساك ن لها تيضا)

يلنهائي لهذه) يإلنشاء) يالنأفاع يبأديء)

يلكائن) يلأجاأي  يبصل  يلشركة 

بل ك) ميسامي  بحي  بالديأيلباضاء)

تحت عدد) يلديأيلباضاء) (58 أقم) (C

 .(53478

تسجل) فالأعرضات  ر3ذلك 

باملحكمة يلأجاأية) ( بمكأب يلضبط)

يلسجل) مكأب  بالديأيلباضاء)

يلأجاأي.)

يإلعالن يلثاني
أئيس كأابة يلضبط

 12 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف))أقم):)131348

حساب):)15754

تناز  عن تصل تجاأي
ب كا ض) حسن  يلساد  تناز  
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 
يلساد) لفائدة  (BE437853 أقم)
لبطاقة) يلحامل  ب كا ض  لحسن 
 BE795895 أقم) يل طناة  يلأعريف 
يملأ يجد) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 
 6 يلرقم) (55 زنقة) بالديأيلباضاء)
يلطابق يبر  دأب يلقريعة ريملسجل)

بالسجل يلأجاأي عدد)16)33).
يلأعرضات) فإن  ر3ذلك 
باملحكمة) يلضبط  بمكأب  تسجل 
يلأجاأي) يلسجل  مكأب  يلأجاأية 
خمسة) تجل  ديخل  بالديأيلباضاء)
يبرلى) للنشرة  ( يمل يلي) ي ما  عشر 

ريلثاناة.
يإلعالن يلثاني

عن أئيس كأابة يلضبط

 13 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف عدد):)131351

حساب):)15755

تناز  عن نصف تصل تجاأي
ب كا ض) حسن  يلساد  (: تناز )
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.BE437853
ب كاض) لحسن  يلساد  (: لفائدة)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة 

.BE795895
يلأجاأي) تنا  عن نصف يبصل 
يلجملة) بنصف  يبحدية  لبا   يملعد 
 55 زنقة) يلباضاء) بالديأ  ريملأ يجد 
ريملسجل) يلقريعة  دأب  (4 يلرقم)

بالسجل يلأجاأي عدد)16)33):
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
بالديأ) يلأجاأي  يلسجل  مكأب 
عشر) خمسة  تجل  ديخل  يلباضاء)

ي ما يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يإلعالن يلثاني

عن أئيس كأابة يلضبط

14 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف عدد):))13135

حساب):)15756

تناز  عن نصف تصل تجاأي
ب كا ض) حسن  يلساد  (: تناز )
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.BE437853
ب كا ض) يلساد حماد  (: لفائدة)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة 

.BE665613
يلأجاأي) تنا  عن نصف يبصل 
يلجملة) بنصف  يبحدية  لبا   يملعد 
 89 زنقة) يلباضاء) بالديأ  ريملأ يجد 
معررف) سادي  مكرأ،) (186 يلرقم)
يلأجاأي) بالسجل  ريملسجل  يبر  

عدد)16)33):
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
بالديأ) يلأجاأي  يلسجل  مكأب 
عشر) خمسة  تجل  ديخل  يلباضاء)

ي ما يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يإلعالن يلثاني

عن أئيس كأابة يلضبط

 15 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف عدد):)131354

حساب):)15757

با  تصل تجاأي
غابة) محمد  يلساد  (: تناز )
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.B68(155
يمانة) ( يلسادة) (: لفائدة)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  حضري 

.BK(39431
يملعد) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 
 85 يلباضاء) بالديأ  يملأ يجد  ملطعم 
يملعاأيف) يبندل�سي  سلت  تب   زنقة 
عدد) يلأجاأي  بالسجل  يملسجل 

.3(14(6
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
بالديأ) يلأجاأي  يلسجل  مكأب 
عشر) خمسة  تجل  ديخل  يلباضاء)

ي ما يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.
يإلعالن يلثاني

عن أئيس كأابة يلضبط

16 مكرر

يملحكمة  يلأجاأية بالديأيلباضاء
ملف عدد):)131356

حساب):))1581

با  تصل تجاأي
يزنكض) يلحسين  يلساد  (: ف ت)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.BE515485

يلشركة ذيت يملسؤرلاة) (: لفائدة)

(- برن غما) يملسماة  يملحدردة 

مقرها) يلكائن  (PERNORAMA
زنقة) (1( يلباضاء) بالديأ  يالجأماعي 

يالكسااس يملعاأيف يملمثلة من طرف)

 STEPHANIE BENLOLO يلسادة)

يل طناة) يلأعريف  لطباقة  يلحاملة 
.BE686145(أقم

يملعد) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 

لبا  يمل يد يلغذيئاة يلعامة ريملأ يجد)

يملقارمة) شاأع  ((14 يلباضاء) بالديأ 

عدد) يلأجاأي  بالسجل  يملسجل 

.(61694
تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 
يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 
بالديأ) يلأجاأي  يلسجل  مكأب 
عشر) خمسة  تجل  ديخل  يلباضاء)

ي ما يمل يلي للنشرة يبرلى ريلثاناة.

يإلعالن يلثاني
عن أئيس كأابة يلضبط

 17 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمكناس
إشعاأ با  تصل تجاأي

ملف أقم : 1-44)

حساب : 1979

بأاأيخ ت ثاقي  عقد   بمقأ�سى 

تلقأه يبسأاذة) ((1(1 ي لا ) ر13) (7

بمكناس،) م ثقة  يلبلغاتي،) إحسان 

يسأنأج ما يلي):

يلأاج،) يبن  محمد  يلساد  تن 

للأعريف) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 
أقم)A116157،)ف ت يبصل يلأجاأي)

يملسجل باملحكمة يلأجاأية بمكناس)

بالعن ين):) (،33631 أقم) تحت 
يلصناعي،) يلحي  يلسل كي  عين  زنقة 

 (.111.111 قدأه) بثمن  مكناس،)

دأهم.
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 AGRICOLE BENSMAIL(للشركة
أتسمالها) محدردة،) مسؤرلاة  ذيت 
يالجأماعي) مقرها  دأهم،) (111.111
يلحي) زنقة يلسعديين،) (،19 مكناس،)
يملمثلة من) يلصناعي،)عين يلسل كي،)
يلحامل)) طرف يلسادة عمر يلبلغاتي،)
أقم) للأعريف  يل طناة  للبطاقة 
D337(35)رسفاان يلعبدي يلعل ي،)
للأعريف) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 

.DA434(1(أقم
 84 يلفصل) على  ر3ناء) رعلاه 
(،95/15 أقم) يلأجاأي  يلقان ن  من 
فاملطل ب من ديئني يلبائ  تن يدل ي)
بطلبات تعرضهم إلى مكأب يلسجل)
تجل في  يملحكمة  بهذه   يلأجاأي 
15)ي ما من تاأيخ نشر يإلعالن يلثاني.

يلنشرة يبرلى
112 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمكناس

تح يل شخص طباعي يلى شخص 
معن ي

ملف أقم 1/35)1)
في) مؤأخ  عرفي  عقد  بمقأ�سى 
1)1)،)تم تح يل يلشخص) 31)ماي)
يلذيتي يلحامر لالى يلحاملة لبطاقة)
 D6(5476 أقم) يل طناة  يلأعريف 
تحت) يلأجاأي  بالسجل  ريملسجلة 
معن ي) شخص  يلى  (58434 أقم)
 STE FICUS VISION يسم) تحت 
شركة في) (EXCELLENCE SARL AU
45)يقامة) ط أ يلأاسيس يلكائن أقم)
يعق ب) شاأع  (( أقم) محل  ب 3كري 

يملنص أ مكناس.
يلأجاأي) يالصل  تقاام  تم  رقد 
ريملعن ية) يملادية  يلعناصر  لجما  
من تص   رخص م للباان يملحاسبي)
 61.111 بقامة) لشركة  كحصص 

دأهم.
لذلك فان جما  يلأعرضات يجب)
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  تن ت ض  
 15 تجل) ديخل  بمكناس  يلأجاأية 
ي ما من تاأيخ صدرأ يلنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

 65 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمكناس

با  حق يلكريء
ملف أقم : 1/43)1)
حساب  أقم : 1978

بمقأ�سى عقد ت ثاقي تلقاه ذ عبد)
بأاأيخ) بمكناس  م ثق  هريس  يلعالي 
باع يلساد) ((1(1 ))سبأمبر) ر) (7/15
عدد) ب.ت.ر.) يلحامل    رعمر  علي 
حي) بمكناس  يلساكن  (D557394
للساد) ب.م.ع.) (9 يحجارة أقم كاف)
ن أ يلدين بلباش يلحامل   ب.ت.ر.)
بمكناس) يلساكن  (D553817 أقم)
 8( أقم) يلحديدية  يلسكك  مناز  

ب.م.ع.
يلكائن) يملحل  كريء) في  يلحق 
ب.م.ع.) (5(9 أقم) (11 بمجم عة)
يلأجاأي) بالسجل  يملسجل  مكناس 
تحت أقم)39136)رتم تحديد قامأه)
بثمن قدأه)111111)مائة تلف دأهم.
لذلك فإن جما  يلأعرضات يجب)
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  تن ت ض  
يلأجاأية بمكناس ديخل تجل خمسة)
صدرأ) تاأيخ  من  ي ما  ((15( عشر)

يلنشرة يلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

 9 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمكناس
با  تصل تجاأي

ملف أقم : 1/39)
حساب أقم : 1957

تلقأه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
م ثقة) يلصنهاجي  زه أ  يبسأاذة 
تغسطس) ((4 بأاأيخ) بمكناس،)
ب لحفا) هدى  يلساد  باعت  (،(1(1
 3 أيحانة) إقامة  بمريكش  يلساكنة 
يلطابق يلسفلي،) (( يلشقة) عماأة ت،)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 
رلاد) للساد  (،D7113(9 أقم)
فاال) بمكناس،) يلساكن  محمدة،)
رال ) ييت  يالسماعالاة  أياض  ((51
يلحامل لبطاقة يلأعريف يل طناة) (،
يبصل) جما   (،D833954 أقم)
يلأجاأي يلذي ه  عباأة عن صادلاة))
 PHARMACIE LES« يملسماة)

يلكائنة بمكناس،)طريق) (،PARENTS
عماأة س مأجر) (6 تك أيي يملنص أ)
لدى) يلأجاأي  بالسجل  يملسجل  (،1
يملحكمة يلأجاأية بمكناس تحت أقم)
611.111)دأهم) 56476،)بثمن قدأه)

م زعة كاآلتي):
 411.111 (: يملعن ية) يلعناصر 

دأهم.
يلعناصر يملادية):)11.111))دأهم.
لذلك فإن جما  يلأعرضات يجب)
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  تن ت ض  
يلأجاأية بمكناس ديخل تجل خمسة)
يلنشرة) تاأيخ صدرأ  من  ي ما  عشر 

يلثاناة.
يلنشرة يلثاناة

 47 مكرر

يملحكمة يلأجاأية مكناس
با  تصل تجاأي
ملف أقم 1-41)

حساب أقم : 1958
حرأ) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
برغازي) يلحق  عبد  يبسأاذ  بدي ين 
بأاأيخ)7))ماي)1)1)،)باعت يلسادة)
يلساكنة) قم أي،) علمي  فاطمة 
بافرين زنقة قمة يلجبل حي يلرياض)
يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  ريلحاملة 
أقم دي )11956)،)رشركاؤها،)لفائدة)
 M.L.MEK PRO-GEST يلشركة)
شركة محدردة يملسؤرلاة،)أتسمالها)
3.111.111)دأهم،)مقرها يالجأماعي)
رتجزئة) (4 أقم) (1 بفاس تجزئة يلن أ)
يلن أ)))أقم)5)زنقة يبريهام يلررديني،)
يلساد) يمثلها  فاس،) فضاء) إقامة 
يبصل) مجم ع  ملخنتر،) يملجاد  عبد 
يملسأغل) عناصره  بجما   يلأجاأي 
يلكائن) بالجملة،) يملشرر3ات  لبا  
سابقا) ريملقاد  لالاا  زنقة  بافرين 
يملحكمة) لدى  يلأجاأي  بالسجل 
 1514( أقم) تحت  بمكان  يلأجاأية 
ريملشطب) يلأحلالي  يلسجل  من 
بمقأ�سى تمر) يل فاة،) إثر  علاه على 
أئيس) عن  صادأ  (2021/973 أقم)
بأاأيخ) بمكناس  يلأجاأية  يملحكمة 
بثمن إجمالي قدأه) (،(1(1 ي لا ) (13

1.411.111)دأهم م زعة كاآلتي):
يلعناصر يملعن ية))1.311.111)دأهم.
يلعناصر يملادية):)111.111)دأهم.

لذلك فإن جما  يلأعرضات يجب)
باملحكمة) يلضبط  بكأابة  تن ت ض  
يلأجاأية بمكناس ديخل تجل تقصاه)
تاأيخ) من  ي ما  ((15( عشر) خمسة 

صدرأ يلنشرة يلثاناة.
يلنشرة يلثاناة

48 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمكناس
با  تصل تجاأي

ملف أقم : 41 - 1)
حساب أقم 1968

تلقأه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 
م ثقة) شهب ن  مريم  يبسأاذة 
تغسطس) (31 بأاأيخ) بمكناس،)
1)1)،)باعت يلسادة فاطمة بشكا ،)
يلساكنة بمكناس،)حي يلنصر زنقة)9 
أقم)6)م.ج،)يلحاملة لبطاقة يلأعريف)
ريلسادة) (U418(6 أقم) يل طناة 
بفاس،) يلساكنة  ب شامة  يل يزنة 
يلشرقاري) حفاان  زنقة  (161 أقم)
يلحاملة لبطاقة يلأعريف) يبديأسة،)
عن) ناابة  (F61(583 أقم) يل طناة 
ميس ن) يآلنسة  يلقاصرين  تبنائها 
يبزهر) جمال  ريلساد  ب مغات 
جماعا) مسجلين  يلغير  ب مغات،)
ياسين) للساد  يلأجاأي،) بالسجل 
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلخأير،)
جما ) (،D795487 أقم) يل طناة 
يبصل يلأجاأي يلذي ه  عباأة عن)
 PHARMACIE يملسماة) صادلاة 
 L’HOPITAL PROVINCIALE EL
أقم) بالحاجب  يلكائنة  (،HAJEB
سابقا) يملسجل  يلدهاب،) ريد  (74
يملحكمة) لدى  يلأجاأي  بالسجل 
يلأجاأية بمكناس تحت أقم)41611،)
 14 ريلذي تم يلتشطاب علاه بأاأيخ)
سبأمبر)1)1))رذلك إثر رفاة يملرح م)
بأاأيخ ت في  ريلذي  ب مغات   كما  
31)ديسمبر)1)1))حسب أسم يل فاة)
بأاأيخ)4)ماأس)1)1))أقم)13/5)لسنة)
ربسبب تن يل أثة يملذك أرن) ((1(1
يبكاديمي) يملؤهل  لديهم  ليس  تعاله 
يملطل ب السأمريأ في مزيرلة يلنشاط)
في) مسجلين  غير  ربنهم  يلأجاأي،)
يلسجل يلأجاأي قرأري با  يلصادلاة)
 811.111 يملذك أة تعاله بثمن قدأه)

دأهم م زعة كاآلتي):
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 771.111 (: يملعن ية) يلعناصر 
دأهم.

يلعناصر يملادية):)31.111)دأهم.
لذلك فإن جما  يلأعرضات يجب)
باملحكمة)) يلضبط  بكأابة  تن ت ض  
 15 تجل) ديخل  بمكناس  يلأجاأية 
ي ما من تاأيخ صدرأ يلنشرة يلثاناة.

يلنشرة يلثاناة
49 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف أقم : 1/58)1)
حساب أقم : 4156

يلطرف يبر ):
بطاقة) أقم  نادية،) صديقي 
 A(49(88 (: يل طناة) يلأعريف 

مغر3اة يلجنساة.
يلطرف يلثاني):

 PHARMACIE NADIA شركة)
صديقي) (: يلقان ني) مسيرها  (RABAT

نادية.
يبصل يلأجاأي):)صادلاة.

يندي) زنقة  مكرأ  (36 (: يلعن ين)
يالحباس ح ي م يلر3اط.

أقم يلسجل يلأجاأي):)58151.
بمصلحة) يلأعرضات  رسأقبل 
يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 
 (15( بالر3اط إلى غاية خمسة عشر)

ي ما من صدرأ يإلعالن يلثاني.
يلنشرة يبرلى

أئيس مصلحة يلسجل يلأجاأي

2 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكأب يلأصفاة ريلأص ية 

يلقضائاة
إشعاأ

شركة تم دة تط ين في شخص 
ممثلها يلقان ني

بأاأيخ) يلصادأ  يلحكم  بمقأ�سى 
أقم) يمللف  في  ((116 تكأ 3ر) ((1
يملحكمة) قضت  (2015/8301/54
مسطرة) بفأح  بطنجة  يلأجاأية 
تم دة) لشركة  يلقضائاة  يلأصفاة 

تط ين.

إن يلقا�سي يملنأدب يشعركم بأنه)
بكأابة) يلدي ن  قائمة  إيديع  تم  قد 
يلضبط من طرف يلسنديك يلساد)
إشاأة) أهن  لأك ن  ب أ3اع  تحمد 
يلديئنين لالطالع عليها رذلك تطباقا)

للمادة)698)من م.ت.)
عن أئيس كأابة يلضبط

خديجة يلنعامي

منأدبة قضائاة

107

يملحكمة يلأجاأية بطنجة
ملف تف يت تصل تجاأي

عن طريق يلبا 
ملف أقم : 1/91)1)

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 
بطنجة) يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
في) مؤأخ  عدلي  عقد  بمقأ�سى  تنه 
باع يلساد محمد) (،(1(1 تبريل) (14
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلغريب 
ريلساكن) (K7(194 أقم) يل طناة 
 5 137)أقم) بطنجة حي بط طة زنقة)
بطنجة) يلأجاأي  بالسجل  ريملسجل 
يبصل) مجم ع  (،(((76 أقم) تحت 
يلأجاأي يلكائن بطنجة يلحي يلجديد)
أقم)39)بل ك))،)لفائدة يلساد محمد)
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلقي�سي 
رحددت) (،K36641( أقم) يل طناة 
قامة يبصل يلأجاأي م ض ع يلبا )
في مبلغ إجمالي قدأه)151.111)دأهم.
يلأعرضات) جما   فإن  رعلاه 
تقدم بكأابة يلضبط بهذه يملحكمة)
ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)
من تاأيخ صدرأ يلنشر يلثاني) يبأديء)
طبقا للفصل)84)رما يلاه من مدرنة)

يلأجاأة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

خديجة تقش أ

3 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بطنجة
ملف تف يت تصل تجاأي

عن طريق يلبا 
ملف أقم : )1/9)1)

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 
بطنجة  يلأجاأية  باملحكمة  يلضبط 
في مؤأخ  عدلي  عقد  بمقأ�سى   تنه 
حق) با   تم  (،(1(1 تغسطس) (31
حي) يلكائن  يلأجاأي  لألصل  يلكريء)

3)طنجة) 36)شاأع ينفا أقم) يلس يني)
 ANONO ريململ ك للشركة يملسماة)
SHOP SARL-AU)ريملسجلة بالسجل)
 87713 أقم) تحت  بطنجة  يلأجاأي 
يلسادة) يلقان ناة  ممثلتها  ب يسطة 
يلحاملة) بنب زيد  يلزهريء) فاطمة 
أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
محمد) يلساد  لفائدة  (،H4((116
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يب أك 
رحددت) (BE786483 أقم) يل طناة 
يلأجاأي) يبصل  كريء) حق  قامة 
في مبلغ إجمالي قدأه) يلبا   م ض ع 

411.111)دأهم.
يلأعرضات) جما   فإن  رعلاه 
تقدم بكأابة يلضبط بهذه يملحكمة)
ي ما) ((15( ديخل تجل خمسة عشر)
من تاأيخ صدرأ يلنشر يلثاني) يبأديء)
طبقا للفصل)84)رما يلاه من مدرنة)

يلأجاأة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط
خديجة تقش أ

4 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكأب صع 3ات يملقارلة

فأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة
في م يجهة شركة بهاة يلا سفي 

للأأمانات في شخص م.ق
ملف أقم : 113/)1/831)1)

إشعاأ
 2021/82 أقم) يلحكم  بمقأ�سى 
 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) يلصادأ 
أقم) يملقارلة  صع 3ات  ملف  في 
يملحكمة) قضت  (2021/8302/113

يلأجاأية بمريكش):
بفأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة)
يلا سفي) بهاة  شركة  م يجهة  في 
 STE BAHIA EL YOUSSFI(للأأمانات
م.ق) شخص  في  (ASSURANCES
لدى) يلأجاأي  بالسجل  يملسجلة 
يملحكمة يالبأديئاة بابن جرير تحت)

أقم)857.
رتحديد تاأيخ يلأ قف عن يلدف )

في)18)شهري يلسابقة لهذي يلحكم.

يلرحام) عبد  يلساد  رعانت 

يسماح قاضاا منأدبا ريلساد محمد)

بنجل ن نائبا عنه ريلساد سعاد كريم)

سنديكا ريلكائن ب):)مجم  يالحباس،)

(،6 مركب كن ز،)عماأة ي يملكأب أقم)

شاأع عال  يلفا�سي،)مريكش.

يلديئنين) من  فاملطل ب  علاه 

يملعين) للسنديك  بدي نهم  يلأصريح 

يملبالغ) ضمن قائمة م قعة تأضمن 

رذلك) بال ثائق  مرفقة  يملطل 3ة 

نشر) تاأيخ  من  شهرين  تجل  ديخل 

هذي يإلشعاأ بالجريدة يلرسماة طبقا)

ر1)7  ر719) (584 يمل يد) ملقأضاات 

من مدرنة يلأجاأة.
أئيس مصلحة كأابة يلضبط

5

يملحكمة يلأجاأية بمريكش

مكأب صع 3ات يملقارلة

فأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة

 في م يجهة شركة مريكش جمبينغ 

في شخص م.ق

ملف أقم : )11/)1/831)1)

إشعاأ
 2021/83 أقم) يلحكم  بمقأ�سى 

 (1(1 سبأمبر) ((1 بأاأيخ) يلصادأ 

أقم) يملقارلة  صع 3ات  ملف  في 

يملحكمة) قضت  (2021/8302/112

يلأجاأية بمريكش):

بفأح مسطرة يلتس ية يلقضائاة)

جمبينغ) مريكش  شركة  م يجهة  في 

في) (MARRAKECH JUMPING

بالسجل) يملسجلة  م.ق  شخص 

يلأجاأية) يملحكمة  لدى  يلأجاأي 

بمريكش تحت أقم)88615.

رتحديد تاأيخ يلأ قف عن يلدف )

في)18)شهري يلسابقة لهذي يلحكم.

يلرحام) عبد  يلساد  رعانت 

يسماح قاضاا منأدبا ريلساد محمد)

بنجل ن نائبا عنه ريلساد عاد  عبد)

 155 (: ريلكائن ب) يللطاف سنديكا 

قرب) مزريأ  عين  يلسعادة،) عماأة 

يملناأة،)يلطابق)1)شقة)3،)مريكش.
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يلديئنين) من  فاملطل ب  علاه 

يملعين) للسنديك  بدي نهم  يلأصريح 

يملبالغ) ضمن قائمة م قعة تأضمن 

رذلك) بال ثائق  مرفقة  يملطل 3ة 

نشر) تاأيخ  من  شهرين  تجل  ديخل 

هذي يإلشعاأ بالجريدة يلرسماة طبقا)

ر1)7  ر719) (584 يمل يد) ملقأضاات 

من مدرنة يلأجاأة.
أئيس مصلحة كأابة يلضبط

6

يملحكمة يلأجاأية بمريكش

با  تصل تجاأي

ملف أقم : 1/144)1)

حساب : 9)36

مؤأخ) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

بأاأيخ)17)تغسطس)1)1))مسجل في)

 ))سبأمبر)1)1))تحت يملريج  يلأالاة):)

كناش يملديخال)83-11171)1-1171)1) 

تمر باسأخالص)437)6.

 MAJANI باعت يلشركة يملسماة)

ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

 شريك رحاد،)أتسمالها)11.111)دأهم)

باب) مريكش،) ه   يلرئي�سي  رمقرها 

تاغزرت،)عنق جمل،)أقم)11).

 EL GHOSSEIN للشركة يملسماة)

ذيت) يملسؤرلاة  محدردة  شركة 

 111.111 أتسمالها) ريحد،) شريك 

مريكش،) ه   يلرئي�سي  رمقرها  دأهم 

154)شاأع محمد يلخامس،)إقامة ب)

أقم)5،)جليز.

يلكائن) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 

عنق جمل) باب تاغزرت،) بمريكش،)

يلضاافة،) لديأ  ريملعد  ((11 أقم)

باملحكمة) يلأجاأي  بالسجل  ريملقاد 

 7(561 يلأجاأية بمريكش تحت أقم)

من) ر915) يإليضاحي  يلسجل  من 

عناصره) بجما   يلترتابي  يلسجل 

بثمن إجمالي قدأه) ريملعن ية  يملادية 

في) منه  يإلبريء) تم  دأهم  (148.345

يلعقد.

تعاله) يملذك أ  يلبائ   ديئني  على 

قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ي  تن 

يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 

بمريكش ديخل تجل يبأدئ من تاأيخ)

يلا م) في  رينأهي  يبر   يإلعالن  نشر 

يلخامس عشر))15))من نشر يإلعالن)

يلثاني.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

7 مكرر

يملحكمة يلأجاأية بمريكش

با  تصل تجاأي

ملف أقم : 1/145)1)

حساب  أقم : 3633

 ( في) بمقأ�سى عقد عرفي مؤأخ 

ي نا )1)1))رمسجل بمريكش بأاأيخ)

بن) ييت  يلساد  باع  ((1(1 ي لا ) (5

بال يلحسين يلحامل بطاقة يلأعريف)

يلساكن) (E 4(1984 أقم) يل طناة 

يملحاماد) (451 أقم) (1 بأجزئة سعادة)

مريكش لفائدة يلساد بنبزكري مريد.

يلكائن) يلأجاأي  يبصل  جما  

أياض) س يقة  (188 أقم) بمريكش 

يلحل يات) لبا   ريملعد  يلعررس 

بالأقساط ريملقاد بالسجل يلأجاأي)

من) (76438 أقم) تحت  بمريكش 

عناصره) بجما   يإليضاحي  يلسجل 

يملادية ريملعن ية بثمن قدأه)91.111) 

دأهما.

تعاله) يملذك أ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ي  تن 

يلأجاأية) باملحكمة  يلأجاأي  يلسجل 

بمريكش ديخل تجل يبأدئ من تاأيخ)

نشر يإلعالن رينأهي في يلا م يلخامس)

عشر من نشر يإلعالن يلثاني.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس كأابة يلضبط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل

ملف يلأنفاذ عدد 5)1/6111/8)

إعالن عن با  عقاأ باملزيد يلعلني

لفائدة زهرة يلحساني

ين ب عنه يبسأاذ عأاق ب عزة رمن)

معه يملحام ن بهائة بني مال 

ضد حادة تزيكأين رملاكة يلحساني)

بنت يلعاد

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 

يالبأديئاة) يملحكمة  لدى  يلضبط 

ببني مال  تنه بأاأيخ)7)ديسمبر)1)1) 

بقاعة) زريال  يل يحدة  يلساعة  على 

با ) ساق   يملحكمة  بهذه  يلبا عات 

عباأة) يلذي  للعقاأ  يلعلني  باملزيد 

سفلي) طابق  من  يأك ن  منز   عن 

ينقسم إلى ثالثة تجزيء):)يلجزء)يبر )

تشأمل) للسكنى  دريرة  عن  عباأة 

من) ر3ابها  مرحاض  ر  با ت  (( على)

ريلجزء) جهة يلغررب مكترية للغير،)

يلثالث عباأة عن محل للنجاأة،)رمن)

طابق عل ي به)4)با ت رفناء)رمطبخ)

با ت) (( به) سطح  رمن  رمرحاض 

رفناء)رمرحاض،)ريلكائن بب عش ش)

بني مال .

لبا ) يالفأأاحي  يلثمن  حدد  رقد 

مبلغ) في  يلخبير  طرف  من  يلعقاأ 

)تأبعمائة) دأهم) (420.000,00

رعشررن تلف دأهم).

يملزييدة) علاه  أست  من  رعلى 

  %3 يلثمن ف أي م  زيادة) تن يؤدي 

ريجب يلخزينة يلعامة.

يمكن) يملعل مات  من  رللمزيد 

يالتصا  بقسم يلأنفاذيت يلقضائاة)

دفتر) على  لالطالع  يملحكمة  بهذه 

يلشررط ريلأحمالت.
يإلمضاء):)أئيس مصلحة كأابة يلضبط

صالح مسضق
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يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 

ملف يلأنفاذ عدد 1/1776)

م يصلة   18/1418

إعالن عن با  عقاأ باملزيد يلعلني

لفائدة م ل د بن ب زكري

ضد رأثة يلكبير بن ب زكري

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 

يلضبط لدى يملحكمة يالبأديئاة ببني)

 (1(1 ديسمبر) (14 بأاأيخ) تنه  مال  

يلزري ) بعد  يل يحدة  يلساعة  على 

بقاعة يلبا عات بهذه يملحكمة ساق )

با  باملزيد يلعلني للعقاأيت يلأالاة):

يلعقاأ يبر  يأك ن من منز  به) (-

تقدأ) مساحأه  رمطبخ  غرف  تأبعة 

ب)1)1)م))ريلكائن بأرالد يمباأك بني)

مال )؛

منز ) من  يأك ن  يلثاني  يلعقاأ  (-

عن) عباأة  مأال�سي  بالثاب ت  مبني 

للسكنى مساحأه) زأيبة م  غرفأين 

تقدأ ب)131)م))ريلكائن بأرالد يمباأك)

بني مال )؛

يلعقاأ يلثالث يأك ن من قطعة) (-

تأضاة فالحاة مساحتها بعد خصم)

متر) (1354 تقدأ ب) يملبناة  يملساحة 

مرب ))ريلكائن بأرالد يمباأك بني مال .

لبا ) يالفأأاحي  يلثمن  حدد  رقد 

في) يلخبير  طرف  من  يبر   يلعقاأ 

)مائة تلف) دأهم) (100.000,00 مبلغ)

دأهم).

لبا ) يالفأأاحي  يلثمن  حدد  رقد 

في) يلخبير  طرف  من  يلثاني  يلعقاأ 

مبلغ)40.000,00)دأهم))تأبع ن تلف)

دأهم).

لبا ) يالفأأاحي  يلثمن  حدد  رقد 

في) يلخبير  طرف  من  يلثالث  يلعقاأ 

)ثالثمائة) دأهم) (300.000,00 مبلغ)

تلف دأهم).

يملزييدة) علاه  أست  من  رعلى 

  %3 يلثمن ف أي م  زيادة) تن يؤدي 

ريجب يلخزينة يلعامة.
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يمكن) يملعل مات  من  رللمزيد 
يالتصا  بقسم يلأنفاذيت يلقضائاة)
دفتر) على  لالطالع  يملحكمة  بهذه 

يلشررط ريلأحمالت.
يإلمضاء):)أئيس مصلحة كأابة يلضبط

صالح مسضق
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يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف يلأنفاذ عدد 1/1414)

م يصلة   18/591
إعالن عن با  عقاأ باملزيد يلعلني

لفائدة رأثة شاكلي محمد رمن معه
ين ب عنهم يبسأاذ عأاق ب عزة)

يملحامي بهائة بني مال 
ضد فؤيد يلشكلي

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 
يلضبط لدى يملحكمة يالبأديئاة ببني)
مال  تنه بأاأيخ)7)ديسمبر)1)1))على)
يلساعة يل يحدة بعد يلزري  بقاعة)
با ) ساق   يملحكمة  بهذه  يلبا عات 
باملزيد يلعلني للعقاأ م ض ع يلرسم)
775/ب يمللك يملدع ) يلعقاأي عدد)
»ديأ يلشكلي«)ريلذي عباأة عن منز )
قديم يلبناء)يأك ن من سفلي به كريج)
رمرحاض) رغرفأين  رصال ن  مكري 
يأك ن) عل ي  رطابق  ربه   رمطبخ 
رمطبخ) غرف  رثالث  صال ن  من 
غرفة) ب   سطح  م   ربه   رمرحاض 
ريلكائن) م)) (116 يلصاب ن مساحأه)
بني) ((3 أقم) (5 بحي �سي سالم بل ك)

مال .
لبا ) يالفأأاحي  يلثمن  حدد  رقد 
مبلغ) في  يلخبير  طرف  من  يلعقاأ 
)سبعمائة) دأهم) (750.000,00

رخمس ن تلف دأهم).
يملزييدة) علاه  أست  من  رعلى 
  %3 يلثمن ف أي م  زيادة) تن يؤدي 

ريجب يلخزينة يلعامة.
يمكن) يملعل مات  من  رللمزيد 
يالتصا  بقسم يلأنفاذيت يلقضائاة)
دفتر) على  لالطالع  يملحكمة  بهذه 

يلشررط ريلأحمالت.
يإلمضاء):)أئيس مصلحة كأابة يلضبط

صالح مسضق
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يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 

ملف يلأنفاذ عدد 9)1/6111/8)

إعالن عن با  عقاأ باملزيد يلعلني

لفائدة ب زيد عباس

ين ب عنه يبسأاذ يلهادي يلنحا )

يملحامي بهائة بني مال 

ضد ب زيد محمد رمن معه

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 

يلضبط لدى يملحكمة يالبأديئاة ببني)

 (1(1 ديسمبر) (14 بأاأيخ) تنه  مال  

يلزري ) بعد  يل يحدة  يلساعة  على 

بقاعة يلبا عات بهذه يملحكمة ساق )

للعقاأ ذي يلرسم) يلعلني  باملزيد  با  

يملسمى) يمللك  (10/34088 يلعقاأي)

»يلفأح«)يلكائن بأرالد حمدين يلنزيلة)

طريق يلفقاه بن صالح يمام فندق)

عباأة عن) ره   مال ،) بني  يلبساتين 

م)  ( (7( تبلغ) مساحتها  للسكنى  ديأ 

تأك ن من سفلي به محل تجاأي) (،

خاص ببا  يلسجائر ريمل يد يلغذيئاة)

رمرحاض) به   بها  رسكنى  رمريب 

رطابق تر ) رمطبخ صغير رغرفأين،)

به به  رمرحاض رمطبخ صغير رثالث)

يحده شماال حديري) (، غرف رسطح)

يلرحمان) عبد  عباد  رقبلة  ب جمعة 

رجن 3ا يلطريق)1677)يملؤدية للفقاه)

 ( ذي) مغلق  ممر  رغرر3ا  بن صالح 

تمأاأ.

رقد حدد يلثمن يالفأأاحي للبا )

في مبلغ)360.000,00)دأهم))ثالثمائة)

رسأ ن تلف دأهم).

يملزييدة) علاه  أست  من  رعلى 

  %3 يلثمن ف أي م  زيادة) تن يؤدي 

ريجب يلخزينة يلعامة.

يمكن) يملعل مات  من  رللمزيد 

يالتصا  بقسم يلأنفاذيت يلقضائاة)

دفتر) على  لالطالع  يملحكمة  بهذه 

يلشررط ريلأحمالت.
يإلمضاء):)أئيس مصلحة كأابة يلضبط

صالح مسضق
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يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف عدد):)2021/17

حساب):)9648

با  تصل تجاأي 
مصادق) عرفي  عقد  بمقأ�سى 
 (117 ي لا ) (14 بأاأيخ) علاه 
ي لا ) (14 رمسجل ببني مال  بأاأيخ)
خديجة) م الي  يلساد  تن  (،(1(1
لبطاقة) يلحامل  أيشد  مغربي  كب أ 
(،AQ113479(يلأعريف يل طناة أقم
أقم) (1( بل ك) مجاط  حي  يلساكن 
مسجل) مال   بني  تادلة  قصبة  ((7
بالسجل يلأجاأي بهذه يملحكمة تحت)
يبصل) جما   باع  قد  ((3176 عدد)
يلحسني أقم) يلحي  ريلكائن  يلأجاأي 
)1)بني مال  ريملسأعمل) 5)1)يلزنقة)
كمحل لبا  يملشرر3ات لفائدة يلساد)
يلساكن) مغربي  يل زيني  مررين 
بني) (1(3 أقم) (( بالحي يلحسني زنقة)
مال  يلحاملة لبطاقة يلأعريف أقم)
في) يلبا   ثمن  حدد  رقد  (I533869

مبلغ قدأه)41.111)دأهم.
تقديم) يالخير  هذه  ديئني  فعلى 
تعرضاتهم إلى مكأب يلسجل يلأجاأي)
باملحكمة يالبأديئاة بني مال  ديخل)
يمل يلاة) ي ما  (15 يأعدى) ال  تجل 

للنشرة يلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

مكرر 90 

يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف عدد):)2021/16

حساب):)9649

با  تصل تجاأي 
بمقأ�سى عقد عرفي مصادق علاه)
1)1))رمسجل ببني) 16)ي لا ) بأاأيخ)
ين) ((1(1 تغسطس) (11 مال  بأاأيخ)
يلساد م الي ي سف بالعاني مغربي)
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  أيشد 
يلساكن) (،AH5589( أقم) يل طناة 
 79 يلرقم) (11 ز) يلسرحاني  عسفت 
يلأجاأي) بالسجل  بني مال  مسجل 
1878))قد) بهذه يملحكمة تحت عدد)
ريلكائن) يلأجاأي  يبصل  جما   باع 
يلحي يلعصري بني) (( زنقة) (177 أقم)
مال  ريملسأعمل كمحل با  يملالبس)

يلجاهزة لفائدة يلساد م الي حفاظ)

زين يلدين يلساكن عسفت يلسرحاني)

يلحاملة) مال   بني  (46 أقم) (1( ز)

لبطاقة يلأعريف أقم)I589979)رقد)

حدد ثمن يلبا  في مبلغ قدأه)61.111 

دأهم.

تقديم) يبخير  هذه  ديئني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب يلسجل يلأجاأي)

باملحكمة يالبأديئاة بني مال  ديخل)

يمل يلاة) ي ما  (15 يأعدى) ال  تجل 

للنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

91 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف عدد):)2021/18

حساب):)9678

تقديم تصل تجاأي حصة في شركة
منجز) أسمي  تقرير  بمقأ�سى 

هشام) يلحيس بي  يلخبير  طرف  من 

كحكاحني بالر3اط

فقد قدم يلساد مصطفى مررين)

 i3737(يلحامل للبطاقة يل طنيرة أقم

ريملسجل بالسجل يلأجاأي باملحكمة)

 9986 يالبأديئاة بني مال  تحت أقم)

جما  يبصل يلأجاأي يلذي ه  عباأة)

يلحسن) شاأع  يلكائن  مصحة  عن 

يلثاني حي يبديأسة بني مال  كحصة)

 STE CLINIQUE في يلشركة يملدع ة)

 LES OLIVIERS ATLAS SARL AU

ريملسجلة في يلسجل يلأجاأي تحت)

أقم)9986)في شخص ممثلها يلقان ني)

أتسمالها)7.511.111)دأهم.

يعاله) يلحصة  ديئني مقدم  فعلى 

يلسجل) بمكأب  تعرضاتهم  رض  

ببني) يالبأديئاة  باملحكمة  يلأجاأي 

يأجارز خمسة) تجل ال  ديخل  مال  

عشرة ي ما يمل يلاة للنشر يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

92 مكرر
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يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف عدد):)2021/10

حساب):)9167

تقديم تصل تجاأي حصة في شركة
منجز) أسمي  تقرير  بمقأ�سى 

 HLZ CONSULTING طرف) من 

.MARRAKECH

فقد قدم يلساد حم مي يلسعاد)

أقم) يل طناة  للبطاقة  يلحامل 
I53(391)ريملسجل بالسجل يلأجاأي)

بني مال  تحت) يالبأديئاة  باملحكمة 
جما  يبصل يلأجاأي) ((5816 عدد)

يلذي ه  عباأة عن محل لبا  م يد)

يلصادلة كحصة في يلشركة يملدع ة)

 STE DIPROPHARM SARL AU

في ط أ يلأأسيس في شخص ممثلها)

يلقان ني أتسمالها)311.111)دأهم.

يعاله) يلحصة  ديئني مقدم  فعلى 

يلسجل) بمكأب  تعرضاتهم  رض  

ببني) يالبأديئاة  باملحكمة  يلأجاأي 

يأجارز خمسة) تجل ال  ديخل  مال  

عشر ي ما يمل يلاة للنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

93 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة ببني مال 
ملف عدد):)2021/19

حساب):)9718

تقديم تصل تجاأي حصة في شركة
منجز) أسمي  تقرير  بمقأ�سى 

 HLZ CONSULTING طرف) من 

يلساد) قدم  فقد  (،MARRAKECH

با يبريهام يلحامل للبطاقة يل طناة)
بالسجل) ريملسجل  (I(77744 أقم)

بني) يالبأديئاة  باملحكمة  يلأجاأي 

مال  تحت عدد)568)):

ه ) يلذي  يلأجاأي  يبصل  جما  

يلسااقة) لأعلام  محل  عن  عباأة 

 STE يملدع ة) يلشركة  في  كحصة 

 AUTO ECOLE BA BRAHIM SARL

شخص) في  يلأأسيس  ط أ  في  (AU
 (11.111 ممثلها يلقان ني،)أتسمالها)

دأهم.

تعاله) يلحصة  ديئني مقدم  فعلى 

يلسجل) بمكأب  تعرضاتهم  رض  

ببني) يالبأديئاة  باملحكمة  يلأجاأي 

يأجارز خمسة) تجل ال  ديخل  مال  

عشر ي ما يمل يلاة للنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

94 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة بني مال 

إعالن عن با  تصل تجاأي

ملف أقم : 1)/1)1)

حساب أقم : 9734

ت ثاقي منجز من) بمقأ�سى عقد 

ببني مال ) مريبط م ثقة  ذة/) طرف 

ريملسجل) ((1(1 سبأمبر) (13 بأاأيخ)

باع) فقد  ((1(1 سبأمبر) (16 بأاأيخ)

يلساد يحمد نايت عمر،)مغربي أيشد،)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

كاسط أ) حي  يلساكن  (I83669 أقم)

مسجل بالسجل يلأجاأي) بني مال ،)

 ((164 أقم) تحت  يملحكمة  بهذه 

 (35 جما  يبصل يلأجاأي ريلكائن)

يلحنصالي،) شاأع  يلسعادة،) قساأية 

ريملسأعمل كمحل) بني مال   (8 أقم)

لفائدة) بالأقساط  يملالبس  لبا  

 STE ATWAB BRAHIM ET شركة)

مقرها ببني مال  يملسجلة) (SES FILS

 116(3 بالسجل يلأجاأي تحت أقم)

قدأه) مبلغ  في  يلبا   ثمن  حدد  رقد 

311.111)دأهم.

تقديم) يبخير  هذي  ديئني  فعلى 

تعرضاتهم إلى مكأب يلسجل يلأجاأي)

باملحكمة يالبأديئاة بني مال  ديخل)

يمل يلاة) ي ما  (15 يأعدى) ال  تجل 

للنشرة يلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

99 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة بإنزكان

تف يت تر با  تر هبة تصل تجاأي

ملف أقم : 1/19)1)

حساب أقم : 9734)

 CHAFIQ ABDELJALIL ف ت)

 C.I.N( BJ245270( Demeurant( à

 Agadir NR 36 BLOC ASSA EXT

RAIS MOHAMED- إلى) (DAKHLA

 AMINE C.I.N BE855948

 Demeurant(à(Casablanca(NR(37

 RUE AIT BAHA DB BORDEAUX

يمل ج د) يلأجاأي  يبصل  مجم ع 

 PERSONNE PHYSIQUE (: ب)

 (PLACE ALI OUAHMANE N°59

 TARRAST( INEZGANE( Inezgane(

Au(TPI(Inezgane)ريملسجل بالسجل)

أقم) تحت  (Inezgane ب) يلأجاأي 

.(9734

تسجل) يلأعرضات  فإن  ر3ذلك 

يلأجاأية) باملحكمة  يلضبط  بمكأب 

)مكأب يلسجل يلأجاأي))ديخل تجل)

خمسة عشر))15))ي ما يمل يلي للنشرة)

يبرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس كأابة يلضبط

100 مكرر

املحكمة االبتدائية بأصيلة
مصلحة يلسجل يلأجاأي

إشهاأ عقد با  تصل تجاأي

ملف با  أقم : 1/11)1)

حساب خاص :

غاأة) ذ.) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

بطنجة) مؤأخ  بطنجة  م ثق  يمأال 

بأاأيخ)17)ر)8))ي نا )1)1))رمسجل)

(،(1(1 ي لا ) فاتح  بأاأيخ  بطنجة 

باع يلساد عاد  زأري ،)أقم بطاقأه)

يل طناة)K3(8714)ريلساكن بطنجة)

للسادة نرجس) (69 شاأع فاس أقم)

يل طناة) بطاقأه  أقم  سلامان،) يبن 

أقم) بفاس  ريلساكنة  (CD(31815

.I(شاأع ن يكش ط يلزه أ(((

يبصل يلأجاأي يملسأغل بأصالة)
يلرشادية) زنقة  (( يلغصن) تجزئة 
ريملسجل) )صادلاة يساة)) ت) (63 أقم)
بالسجل يلأجاأي بأصالة تحت أقم)
دأهم) (511.111 قدأه) بثمن  (3336
عليها) يملنص ص  يلشررط  حسب 

بعقد يلبا .
رتقبل يلأعرضات بكأابة يلضبط)
ديخل) بأصالة  يالبأديئاة  باملحكمة 
ي ما) عشر  خمسة  يأعدى  ال  تجل 

يبأديء)من يلنشرة يلثاناة.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

121 مكرر

املحكمة االبتدائية بتطوان
مصلحة كأابة يلضبط

مكأب يلسجل يلأجاأي

يعالن عن با  تصل تجاأي
إن أئيس مصلحة كأابة يلضبط)

باملحكمة يالبأديئاة بأط ين.
تطباقا ملقأضاات يلفصل)83)من)

مدرنة يلأجاأة يلقان ن أقم)19-95.
يعلن ينه بمقأ�سى يلرسم يلعدلي)
محمد) يلعدالن  طرف  من  يملحرأ 
يمللحقان) يشتأ   ريمحمد  يلعساتي 
قسم) يالسأئناف  محكمة  بديئرة 
تكأ 3ر) ((7 بأاأيخ) بأط ين  يلأ ثاق 
يلعماأتي عب ) (: باع يلسادين) (،(114
يلأعريف) للبطاقة  يلحامل  يحمد 
ريلعماأتي) (،L171(55 أقم) يل طناة 
لبطاقة) يلحامل  ب شأة  عب  
تصلهما) جما   (،L38(48 يلأعريف)
أقم) يملقارمة  شاأع  يل يق   يلأجاأي 
ريملخصص) بأط ين،) مكرأ  (15
على) ريملقاد  يلجاهزة،) يملالبس  لبا  
باملحكمة) يلأجاأي  بالسجل  يلأ يلي 
أقم) تحت  بأط ين  يالبأديئاة 
لفائدة) رذلك  ر13156) (13154
لبطاقة) يلحامل  يلعاا�سي  يلسباعي 
.L159147 أقم) يل طناة  يلأعريف 
بمصلحة) يلأعرضات  رسأقبل 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
ي ما من) (15 بأط ين رذلك يلى غاية)

صدرأ يالعالن يلثاني.
يلنشرة يلثاناة

 6 مكرر
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املحكمة االبتدائية بالقصر 
الكبير

ملف أقم):)2021/05

حساب أقم):)444)

يعالن عقد تف يت تصل تجاأي
يملؤأخ) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 
ريملسجل باديأة) ((1(1 فبريير) ((( في)
(،(1(1 ماي) ((1 بأاأيخ) يلتسجال 
ف ت) (،434( يل صل) أقم  تحت 
رطنيأه) ب زملاطي،) مام ن  يلساد 
يلسالم) عبد  للسادين  (،S17455
(،L(89( أقم) رطنيأه  يل زيني،)
رطنيأه) يلكرريض،) ريلحبيب 
يالصل يلأجاأي بجما ) (،JC17183(
عناصره يملادية ريملعن ية يملخصص)
مللبنة ريلكائن مقرها بطريق يلعريئش)
ريملسجل) يلكبير  يلقصر  (((4 أقم)
يلكبير) بالقصر  يالبأديئاة  باملحكمة 
تمن) حدد  رقد  (،1176( أقم) تحت 
يلأف يت في مبلغ قدأه)75.111)دأهم.
تقديم) ديئن  كل  فعلى  رعلاه 
تجل) ديخل  يملحكمة  لهذه  تعرضه 

تقصاه)15)ي ما من يلنشرة يلثاناة.
يلنشرة يلثاناة

عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

تنس يملصباحي

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهاأ با  تصل تجاأي

أقم : 1)1)/19
حساب خص �سي أقم 1446)

با  تصل تجاأي
بمقأ�سى عقد م ثق حرأ بمكأب)
يبسأاذة مريم جنان م ثقة بمدينة)
 (1(1 تبريل) ((9 بأاأيخ) يلقناطرة 
 Madame( RHALMI( AICHA باعت)
يبصل) (Marocaine(CIN( :(G42757
يلعقاقير) لبا   يملسأغل  يلأجاأي 

يلكائن ب تجزئة)117)بل ك ه محل
يلقناطرة) ترجاه  ترالد  (3 أقم)
لدى) يلأجاأي  بالسجل  ريملقاد 
بالقناطرة تحت) يالبأديئاة  يملحكمة 
 351.111 مبلغ) مقابل  (44598 أقم)
 Madame( ESSTATI لفائدة) دأهما 
 FATIHA( Marocaine( CIN( :

.A414766

فعلى ديئني يلبائعة يملذك أة تعاله)
تن يأقدم ي بأعرضهم لدى يملحكمة)
 15 يالبأديئاة بالقناطرة ديخل تجل)
من تاأيخ يلنشرة يلثاناة) ي ما يبأديء)
طبقا للفصل)84)من مدرنة يلأجاأة.

يلنشرة يلثاناة
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

مريم يلح �سي

50 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة بالقناطرة
ملف أقم):)2021/08

حساب خص �سي أقم):))169)

طلب يشهاأ هبة يصل تجاأي
بمقأ�سى عقد م ثق حرأ بأاأيخ)

9))ي لا )1)1).
 ZAINA OUJEDDI (: رهبت)

.MAROCAINE CIN G39151(
يالصل يلأجاأي يلكائن ب):)تجزئة)

يلطباة أقم)4)يلقناطرة.
يلغذيئاة) يمل يد  لبا   يملسأغل 

بالأقساط.
لدى) يلأجاأي  بالسجل  ريملقاد 
بالقناطرة تحت) يالبأديئاة  يملحكمة 
ب) تقديره  تم  ريلذي  (51331 أقم)

51.111)دأهم لفائدة):
 LAHSEN OUJEDDI

.MAROCAIN CIN G74366
فعلى ديئني يل يهبة يملذك أة تعاله)
ين يأقدم ي بأعرضاتهم لدى يملحكمة)
 15 يالبأديئاة بالقناطرة ديخل تجل)
من تاأيخ يلنشرة يلثاناة) ي ما يبأديء)

طبقا للفصل)84)من مدرنة يلأجاأة
يلنشرة يبرلى

عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط
ك ثر يلشاري

67 مكرر

املحكمة االبتدائية بايمنتانوت
ملف سجل تجاأي عدد : 5144

إعالن عن إشهاأ عقد تقديم يصل 
تجاأي حصة في شركة

يملصحح) يلعرفي  يلعقد  بمقأ�سى 
ريملسجل) (2021/07/08 في) يإلمضاء)
قدمت) (2021/07/15 (: بأاأيخ)
يلحاملة) عمر  ييت  ن أي  (: يلسادة)
(: أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
EB118887)يبصل يلأجاأي يملسأغل)

باملحكمة) ريملسجل  كبصرياتي 
بأاأيخ) بإيمنأان ت  يالبأديئاة 
5144)من) 2015/01/20)تحت عدد)
يلسجل يإليضاحي كحصة في يلشركة)

:STE ABC OPTIC SARL AU)بقامة)

75.111)دأهم))خمسة رسبع ن تلف)

دأهم).

تعاله) يملذك أ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ي  تن 

يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)

من) يبأدئ  تجل  ديخل  بإيمنأان ت 

في) رينأهي  يبر   يإلعالن  نشر  تاأيخ 

يلا م يلخامس عشر من نشر يإلعالن)

يلثاني.
يإلعالن يلثاني

أئيس مصلحة كأابة يلضبط

 116 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرشيدية
با  تصل تجاأي

ملف أقم : 4))1/9)1)

تلقاه) ت ثاقي  عقد  بمقأ�سى 

م ثق) باأجالي،) حسن  يبسأاذ 

بالرشادية،)مؤأخ في)9)سبأمبر تبريل)

بأاأيخ) بالرشادية  مسجل  ((1(1

تمر باسأخالص) (،(1(1 سبأمبر) (11

(: يإليديع) سجل  (2021/9931 (:

باع) (7176 (: ت صال) (،10458/2021

لبطاقة) يلحامل  ج ي،) عمر  يلساد 

 UA(7988 أقم) يل طناة  يلأعريف 

عثمان) ييت  حي  بكلمامة  سكناه 

للساد عبد يلعزيز يلسهالري يلساكن)

بالرشادية أقم يالأ)6))زنقة فم غا أ)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  الباطا 

.U1165(4(يل طناة أقم

مجم ع يبصل يلأجاأي يملسأغل)

يملقاد) بالأقساط،) با  يلعقاقير  به،)

بالسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)

أقم) يلأحلال  يلسجل  بالرشادية،)

4))9)يلسجل يلترتابي أقم)7،)بجما )

عناصره يملادية ريملعن ية بثمن قدأه)

351.111)دأهم.

تعاله) يملذك أ  يلبائ   ديئني  فعلى 

قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ي  تن 

يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)

من) يبأدئ  تجل  ديخل  بالرشادية 

في) رينأهي  يالر   الإعالن  نشر  تاأيخ 

يلا م يلخامس عشر من نشر يإلعالن)

يلثاني.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس مصلحة))كأابة يلضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية ببرشيد

با  تصل تجاأي

كأابة) مصلحة  أئيس  يعلن 

يلضبط باملحكمة يالبأديئاة ببرشاد،)

تنه بمقأ�سى عقد ت ثاقي مؤأخ في)

يلساد) ف ت  (،(1(1 تغسطس) ((7

خير هللا))ذر يلفقاأ،)يلحامل للبطاقة)

(،WA119(69(يلأعريف يل طناة أقم

يلساكن بشاأع عمر يب  أيشة يلرقم)

39))حي يلقدس برشاد،)لفائدة يلساد)

لبطاقة) يلحامل  ريحدي،) سعاد 

(،U54811 أقم) يل طناة  يلأعريف 

فل أي) فا   دريلفي  بزنقة  يلساكن 

م الي) ريلساد  يلقناطرة،) (9 يلرقم)

يل طناة) بطاقأه  ريحدي،) يلصديق 

ببرشاد) يلساكن  (،UB14((17 أقم)

زيرية زنقة عمر ين يلخطاب بطريق)

يلخامس) محمد  شاأع  ب سك أة 

يلرقم)99)برشاد،)ريملسجل بالسجل)

يلأجاأي تحت أقم)3)13).

تقدم) يلأعرضات،) رعلاه فجما  

بكأابة يلضبط هاته يملحكمة،)مكأب)

يلسجل يلأجاأي ديخل تجل)15)ي ما)

من تاأيخ يلنشرة يالرلى ريلثاناة.

يلنشرة يبرلى
عن أئيس مصلحة كأابة يلضبط

63 مكرر
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املحكمة االبتدائية بسال
ملف أقم 1)/1)1)
حساب أقم : 38796

تلقأه) أسمي  عقد  بمقأ�سى 
يبسأاذة فأاحة ب أحام م ثقة بسال)
1)1)،)باع يلساد) بأاأيخ فاتح ي نا )
محمد برركي يلقاطن بسال)44)إقامة)
يلقدس) قطاع  (1( شقة) (5 يلصفاء)
يلأعريف) لبطاقة  حامل  يلعاايدة 
إلى يلساد) (AB16(387 يل طناة أقم)
زنقة) (4 مريد عطفاري يلقاطن بسال)
يل ئام) يلسكانة قطاع  يأف د تجزئة 
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلعاايدة 
يبصل) (AB(411(( أقم) يل طناة 
يلأجاأي يلكائن بالعاايدة سال شاأع)
قطاع) (13( أقم) يلج ية  يلقاعدة 
يملجد يملقاد بالسجل يلأجاأي لدى)
يملحكمة يالبأديئاة بسال تحت عدد)

.45766
بمصلحة) يلأعرضات  رسأقبل 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
بسال إلى غاية خمسة عشر))15))ي ما)

من صدرأ يإلعالن يلثاني.
يلنشرة يبرلى

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
إعالن تف يت تصل تجاأي

ملف عدد )1/1)1)
حساب أقم 393)

بأزيال ) مسجل  عقد  بمقأ�سى 
بأاأيخ)15)تكأ 3ر)1)1)،)ف ت يلساد)
لبطاقة) يلحامل  تجدي   يلحسين 
 CB51((9 أقم) يل طناة  يلأعريف 
يلساكن بدريأ يزرد ييت تكال بأزيال ،)
 PHARMACIE شركة) لفائدة 
في ط أ) (CASCADES OUZOUDES
يلأجاأي) يبصل  جما   يإلنشاء،)
يلكائن بمركز يزرد ييت تكال ريلذي ه )
عباأة عن صادلاة ريملسجل بالسجل)
يلأجاأي تحت أقم)198)1)باملحكمة)
عناصره) بجما   بأزيال   يالبأديئاة 
في) قامأه  ريملقدأ  ريملعن ية  يملادية 

1.111.111)دأهم.
يأقدم ي) تن  يلديئنين  فعلى 
بأعرضاتهم إلى قسم يلسجل يلأجاأي)
ديخل) بأزيال   يالبأديئاة  باملحكمة 
يإلعالن) نشر  تاأيخ  من  يبأدئ  تجل 
يبر  رينأهي في يلا م يلخامس عشر)

من نشر يإلعالن يلثاني.
يلنشرة يبرلى

86 مكرر

يملحكمة يالبأديئاة بأزيال 
با  تصل تجاأي

ملف عدد 1/8)1)
حساب أقم 3671

ي لا ) (6 بمقأ�سى عقد مؤأخ في)
1)1)،)باعت يلسادة يلسعدية ييت)
يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  عباد،)
يل طناة أقم))I31716)يلساكنة بحي)
لفائدة يلساد) ريدي يلذهب بأزيال ،)
لبطاقة) يلحامل  يك ناض  محمد 
 IC6(14 أقم) يل طناة  يلأعريف 
جما ) ريلساكن بحي يلفرح بأزيال ،)
بشاأع) يلكائن  يلأجاأي  يبصل 
يلديردي بن سعي بأزيال  ريلذي ه )
عباأة عن محل لبا  يملالبس يلجاهزة)
بالسجل) ريملسجل  بالأقساط 
باملحكمة) (347( يلأجاأي تحت أقم)
عناصره) بجما   بأزيال   يالبأديئاة 
قدأه سأ ن) بمبلغ  ريملعن ية  يملادية 

تلف دأهم))61.111)دأهم).
تعاله) يملذك أ  يلبائ   ديئني  فعلى 
قسم) إلى  بأعرضاتهم  يأقدم ي  تن 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
بأزيال  ديخل تجل يبأدئ من تاأيخ)
يلا م) في  رينأهي  يبر   يإلعالن  نشر 
يلخامس عشر من نشر يإلعالن يلثاني.

يلنشرة يبرلى
87 مكرر

املحكمة  االبتدائية بأزيالل
ملف عدد):)2021/9

حساب):)3677

يعالن عن با  تصل تجاأي 
إن أئيس مصلحة كأابة يلضبط)
تطباقا) بأزيال   يالبأديئاة  باملحكمة 
مدرنة) من  (83 يلفصل) ملقأضاات 
يعلن) (،19.95 أقم) يلقان ن  يلأجاأة 
تنه بمقأ�سى عقد ت ثاقي منجز من)
طرف يبسأاذة تمل ركالي م ثقة ببني)
باع) (،(1(1 سبأمبر) (13 مال  بأاأيخ)
يلساد ياسين يلصافي يلحامل لبطاقة)
(،BL45853 عدد) يل طناة  يلأعريف 
يلحاملة) ه ف،) مريمة  للسادة 
عدد) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
يلكائن) يلأجاأي  يبصل  (،G5(7746
ريملخصص) تبانت  مركز  بأزيال ،)
يسم) تحت  »صادلاة«) لالسأغال )
بهذه) ريملسجل  يالمل«) »صادلاة 
رذلك) (11.111 أقم) تحت  يملحكمة 

بثمن قدأه)111.111)دأهم.

بمصلحة) يلأعرضات  سأقبل 
يلسجل يلأجاأي باملحكمة يالبأديئاة)
ي ما من) (15 بأزيال  رذلك إلى غاية)

صدرأ يالعالن يلثاني.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

88 مكرر

املحكمة االبتدائية سوق السبت 
أوالد النمة

ملف عدد):)2021/1

حساب):)5059/123

با  تصل تجاأي 
ت ثاقي منجز من) بمقأ�سى عقد 
م ثقة) ركالي،) تمل  يبسأاذة  طرف 
تغسطس) (31 بأاأيخ) مال   ببني 
بأاأيخ) مال   ببني  مسجل  (،(1(1

16)سبأمبر)1)1).
باع يلساد عماد جمعاري يلحامل)
 JA أقم) يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
يلساكن بحي يلنخال أقم) (،118317

)))قصبة تادلة.
يلحمديناة يلحاملة) يلسادة رفاء)
ت أقم  يل طناة  يلأعريف  لبطاقة 
I47(634)يلساكنة ب)4))زيرية زنقة)
يلديأ) صدقي  محمد  رزنقة  ت نس 

يلباضاء.
يلكائن) يلأجاأي  يبصل  جما  
بأرالد يغمريح ترالد خشنة بني م �سى)
سادي عي�سى بن علي ريملعد لصادلاة)

تحت يسم)»صادلاة جمعاري«.
 ريملسجل بالسجل يلأجاأي باملحكمة
يالبأديئاة بس ق يلسبت تحت أقم)

114)بمبلغ)111.111)دأهم.
فعلى ديئني يلبائ  يملذك أ تعاله تن)
يأقدم ي بأعرضاتهم إلى قسم يلسجل)
تجل) ديخل  يملحكمة  بهذه  يلأجاأي 
15)ي ما يأدئ من تاأيخ نشر يإلعالن)
يبر  رينأهي في يلا م يلخامس))عشر)

من نشر يالعالن يلثاني.
يلنشرة يبرلى

عن أئيس كأابة يلضبط

89 مكرر

محكمة االستئناف بفاس
ملخص يلحكم تر يلقريأ

يالسم يلعائلي):)يل زيني.
يالسم يلشخ�سي):)عمر.

يبن):)يليزيد رتمه):)فاطمة.
 1993 ماأس) (( بأاأيخ) يمل ل د 

بفاس.

ت) بل ك  يل فاق  حي  (: يلساكن)
زريغة يلسفلى فاس.

حكم علاه بأاأيخ)19)ي لا )1)1) 
من طرف غرفة يلجنايات بفاس.

عرض) هأك  جنحة  (: تجل) من 
للفصل) طبقا  عنف  بدرن  قاصرة 
484)من يلقان ن يلجنائي بعد إعادة)
يلأكااف طبقا للمادة))43)من قان ن)

يملسطرة يلجنائاة.
تشهر) بسأة  ذلك  عن  رمعاقبأه 
يلأنفاذ،) م ق ف  حسبا  ((16(

رتحماله يلصائر ريإلجباأ في يبدنى.
11

محكمة يالسأئناف بفاس
ملخص يلحكم تر يلقريأ

يالسم يلعائلي):)يلشطبي.
يالسم يلشخ�سي):)محمد.

بنت) فاطمة  (: رتمه) قدرأ  (: يبن)
عبد يل هاب.

يمل ل د بأاأيخ)1989)بأارنات.
حي) (1 يلزنقة) (47 يلرقم) (: يلساكن)

يبمل باب يلسفير فاس.
حكم علاه بأاأيخ)19)ي لا )1)1) 

من طرف غرفة يلجنايات بفاس.
يالخأطاف) جناية  (: تجل) من 
عن) رمعاقبأه  يالغأصاب  رمحارلة 
حسبا) ((13( سن يت) بثالث  ذلك 
في) ريإلجباأ  يلصائر  رتحماله  نافذي،)

يبدنى.
12

محكمة يالسأئناف بفاس
ملخص يلحكم تر يلقريأ

يالسم يلعائلي):)يلهضاأ.
يالسم يلشخ�سي):)هاثم.

سعادة) (: عبد يلكريم رتمه) (: يبن)
بنت محمد.

 (113 سبأمبر) (15 يمل ل د بأاأيخ)
بفاس.

1))حي) 8)يلزنقة) يلساكن):)بالرقم)
طاأق فاس.

حكم علاه بأاأيخ))1)ي لا )1)1) 
لألحديث) يلجنايات  من طرف غرفة 

بفاس.
من تجل جناية هأك عرض قاصر)

بالعنف.
 (1(( رمعاقبأه عن ذلك بسنأين)
رتحماله) يلأنفاذ،) م ق ف  حسبا 

يلصائر درن إجباأ.
13
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة الداخلية
مديرية يلشؤرن يلقررية

قسم يلشؤرن يلقان ناة ريلأنظاماة

مصلحة يملحافظة رتصفاة ممألكات يلجماعات)

يلساللاة

يعالن عن ييديع محضر يلأحديد 
يالديأي أقم 799

 96.(1.( أقم) يلرس م  (: يملرج )

بأاأيخ)11)فبريير)1)1).

إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )

»عقاأ يلش يطر«)يلذي تم تحديده في)

يسم يلجماعة يلساللاة)»يلش يطر«،))

قد ثم رضعه بمقر قاادة ذري منا )

ديئرة بني تدجات يقلام فجاج،)ركذي)

يلعقاأية) يالمالك  على  باملحافظة 

ب جدة،) يلعقاأي  يملسح  رمصلحة 

يالمر) يعناه  من  لكل  يمكن  حاث 

يالطالع علاه.

من) (9 يملادة) ملقأضاات  رستنادي 

يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)

يالديأي الأي�سي يلجماعات يلساللاة)

فان تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)

من) تشهر يبأديء) (3 يالديأي محدد في)

هذي) نشر  تاأيخ  (،(1(1 تكأ 3ر) (13

يالعالن بالجريدة يلرسماة.

يلأعرض) تن  يلى  يالشاأة  رتجدأ 

على يلأحديد يالديأي يجب تقديمه)

بصفة حصرية تمام يلسلطة يملحلاة)

 14 لقاادة ذري منا  رذلك يلى غاية)

يناير)))1).

 11 ريستنادي يلى مقأضاات يملادة)

يلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى يملحافظة على يالمالك يلعقاأية)

لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب جدة 

بعد) تشهر  (3 ديخل) رذلك  تعرضه،)

تي) يلأعرضات  تقديم  تجل  ينصريم 

قبل)15)تبريل)))1).
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رزيأة يلديخلاة

مديرية يلشؤرن يلقررية

قسم يلشؤرن يلقان ناة ريلأنظاماة

مصلحة يملحافظة رتصفاة ممألكات

)يلجماعات يلساللاة

يعالن عن ييديع محضر يلأحديد 
يالديأي أقم 814

 11(.(1.( أقم) يلرس م  (: يملرج )

بأاأيخ)11)فبريير)1)1).

إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )

يلذي تم تحديده في يسم) »يلشبكة«)

يلجماعة يلساللاة)»حجاري يلش يطر)

بمقر) رضعه  ثم  قد  ( منا «،) رذري 

تدجات) بني  ديئرة  منا   ذري  قاادة 

على) باملحافظة  ركذي  فجاج،) يقلام 

يملسح) رمصلحة  يلعقاأية  يالمالك 

يلعقاأي ب جدة،)حاث يمكن لكل من)

يعناه يالمر يالطالع علاه.

من) (9 يملادة) ملقأضاات  رستنادي 

يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)

يالديأي الأي�سي يلجماعات يلساللاة)

فان تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)

من) تشهر يبأديء) (3 يالديأي محدد في)

هذي) نشر  تاأيخ  (،(1(1 تكأ 3ر) (13

يالعالن بالجريدة يلرسماة.

يلأعرض) تن  يلى  يالشاأة  رتجدأ 

على يلأحديد يالديأي يجب تقديمه)

بصفة حصرية تمام يلسلطة يملحلاة)

 14 لقاادة ذري منا  رذلك يلى غاية)

يناير)))1).

 11 ريستنادي يلى مقأضاات يملادة)

يلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى يملحافظة على يالمالك يلعقاأية)

لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب جدة 

بعد) تشهر  (3 ديخل) رذلك  تعرضه،)

تي) يلأعرضات  تقديم  تجل  ينصريم 

قبل)15)تبريل)))1).
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رزيأة يلديخلاة

يلأحديد يالديأي أقم 815
يملرس م أقم 1.81).) يلصادأ  في 

11 فبريير 1)1)
إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )
تحديده) تم  يلذي  منا «،) »ذري 
»ذري) يلساللاة) يلجماعة  يسم  في 
قاادة) بمقر  رضعه  تم  قد  منا «،)
إقلام) تدخات  بني  ديئرة  منا   ذري 
)على يالمالك) فجاج ركذي باملحافظة)
يلعقاأي) يملسح  رمصلحة  يلعقاأية 
يعناه) من  لكل  يمكن  حاث  ب جدة 

يبمر يإلطالع علاه.
من) (9 ريستنادي ملقأضاات يملادة)
يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)
يإلديأي بأي�سي يلجماعات يلساللاة)
فإن تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)
تشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  يإلديأي 
تاأيخ) (،(1(1 تكأ 3ر) (13 من) تبأديء)
نشر هذي يإلعالن بالجريدة يلرسماة.

يلأعرض) تن  إلى  يالشاأة  رتجدأ 
على يلأحديد يإلديأي يجب تقديمه)
بصفة حصرية تمام يلسلطة يملحلاة)
غاية) إلى  رذلك  يلأاف  يلقاادة 

14))يناير)))1).
 11 ريستنادي إلى مقأضاات يملادة)
إلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 
إعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)
لدى يملحافظة على يبمالك يلعقاأية)
لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب جدة 
 (3( تعرضه رذلك ديخل ثالثة تسهة)
بعد ينصريم تجل تقديم يلأعرضات)

تي قبل)15)تبريل)))1).
125

رزيأة يلديخلاة

يلأحديد يالديأي أقم 816
يملرس م أقم )1.8).) يلصادأ  في 

11 فبريير 1)1)
إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )
يلذي تم) »سهب يلذهب يلأحأاني«،)
يلساللاة) يلجماعة  في يسم  تحديده 
قد تم رضعه بمقر قاادة) »حجاري«،)
إقلام) تدخات  بني  ديئرة  منا   ذري 
)على يالمالك) فجاج ركذي باملحافظة)
يلعقاأي) يملسح  رمصلحة  يلعقاأية 
يعناه) من  لكل  يمكن  حاث  ب جدة 

يبمر يإلطالع علاه.

من) (9 ريستنادي ملقأضاات يملادة)

يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)

يإلديأي بأي�سي يلجماعات يلساللاة)

فإن تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)

تشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  يإلديأي 

تاأيخ) (،(1(1 تكأ 3ر) (13 من) تبأديء)

نشر هذي يإلعالن بالجريدة يلرسماة.

يلأعرض) تن  إلى  يالشاأة  رتجدأ 

على يلأحديد يإلديأي يجب تقديمه)

بصفة حصرية تمام يلسلطة يملحلاة)

غاية) إلى  رذلك  منا   ذري  يلقاادة 

14))يناير)))1).

 11 ريستنادي إلى مقأضاات يملادة)

إلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 

إعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى يملحافظة على يبمالك يلعقاأية)

لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب جدة 

 (3( تعرضه رذلك ديخل ثالثة تسهة)

بعد ينصريم تجل تقديم يلأعرضات)

تي قبل)15)تبريل)))1).
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رزيأة يلديخلاة

مديرية يلشؤرن يلقررية

قسم يلشؤرن يلقان ناة ريلأنظاماة

مصلحة يملحافظة رتصفاة ممألكات يلجماعات

يلساللاة

إعالن عن إيديع محضر يلأحديد 
يإلديأي أقم 858

يملرج  : يملرس م عدد : 31).1).) 

بأاأيخ  3) ماأس 1)1)

إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )

في) تحديده  ثم  يلذي  »يفررتنت«)

يسم يلجماعة يلساللاة ت ل ين ييت)

رضعه) تم  قد  رتبسباست،) يسف   

رإقلام) ديئرة  تغزرت  بقاادة  بمقر 

ركذي باملحافظة على يبمالك) تنغير،)
يلعقاأي) يملسح  رمصلحة  يلعقاأية 

ب أزيزيت،)حاث يمكن لكل من يعناه)

يبمر يإلطالع علاه.
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من) (9 ريستنادي ملقأضاات يملادة)

يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)

يإلديأي بأي�سي يلجماعات يلساللاة)

فإن تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)

تشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  يإلديأي 

تاأيخ) (،(1(1 تكأ 3ر) (13 من) إبأديء)

نشر هذي يإلعالن بالجريدة يلرسماة.

رتجدأ يالشاأة إلى تن يلأعرض على)

يلأحديد يإلديأي يجب تقديمه بصفة)

حصرية تمام يلسلطة يملحلاة لقاادة)

)يناير) (14 غاية) إلى  رذلك  تغزرت 

.(1((

 11 ريستنادي إلى مقأضاات يملادة)

إلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى يملحافظة على يبمالك يلعقاأية)

لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب أزيزيت 

 (3( تعرضه رذلك ديخل ثالثة تشهر)

بعد ينصريم تجل تقديم يلأعرضات)

تي قبل)15)تبريل)))1).
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رزيأة يلديخلاة

مديرية يلشؤرن يلقررية

قسم يلشؤرن يلقان ناة ريلأنظاماة

مصلحة يملحافظة رتصفاة ممألكات يلجماعات

يلساللاة

إعالن عن إيديع محضر يلأحديد 

يإلديأي أقم 874

يملرج  : يملرس م عدد : 1.559).) 

بأاأيخ 3 /سبأمبر / 1)1)

إن محضر تحديد يلعقاأ يملدع )

ييت) لقبالة  يلجم ع  »تأي�سي 

يلذي ثم تحديده في يسم) ( يلقا�سي«)

يلقا�سي«،) »ييت  يلساللاة) يلجماعة 

قد تم رضعه بمقر يمللحقة يإلديأية)

يلثالثة إقلام تنغير،)ركذي باملحافظة)

على يبمالك يلعقاأية رمصلحة يملسح)

حاث يمكن لكل) يلعقاأي ب أزيزيت،)

من يعناه يبمر يإلطالع علاه.

من) (9 ريستنادي ملقأضاات يملادة)

يلقان ن أقم)63.17)يملأعلق بالأحديد)

يإلديأي بأي�سي يلجماعات يلساللاة)

فإن تجل يلأعرض على هذي يلأحديد)

تشهر) ((3( ثالثة) في  محدد  يإلديأي 

تاأيخ) (،(1(1 تكأ 3ر) (13 من) إبأديء)

نشر هذي يإلعالن بالجريدة يلرسماة.

يلأعرض) تن  إلى  يالشاأة  رتجدأ 

على يلأحديد يإلديأي يجب تقديمه)

بصفة حصرية تمام يلسلطة يملحلاة)

إلى) رذلك  يلثالثة  يإلديأية  بامللحقة 

غاية)14))يناير)))1).

 11 ريستنادي إلى مقأضاات يملادة)

إلاه) يملشاأ  (63.17 يلقان ن أقم) من 

تعاله يجب على كل مأعرض تن ي دع)

لدى يملحافظة على يبمالك يلعقاأية)

لأأكاد) للأحفاظ  مطلبا  ب أزيزيت 

 (3( تعرضه رذلك ديخل ثالثة تشهر)

بعد ينصريم تجل تقديم يلأعرضات)

تي قبل)15)تبريل)))1).
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5600

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يملسمى يلأفاحة ذي مطلب يلأحفاظ)

بالجماعة) يملأ يجد  (16/6427 أقم)

ديئرة تافلت،) يلتريباة مقام يلطلبة،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

هكأاأ) (1,16 من تجل سقي مساحة)

لفائدة يلساد خريز محمد ريلسادة)

يزكا  زهريء)يلحامل لبطاقة يلأعريف)

.A133115(ر(A93917(يل طناة

14

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5601

يلعقاأين) على  يلذي ساجري  ((1(1

ذي) يلرريضات  فدين  يملسماين 

 454 ص) (348 ض بعدد) عقد شريء)

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجدين 

إقلام) تافلت،) ديئرة  يلطلبة،) مقام 

تاأيخ من  يبأديء)  يلخميسات،)

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

 0,8118 مساحة) سقي  تجل  من 

سعاد) ل دي  يلساد  لفائدة  هكأاأ 

ريلسادة ساعي مها يلحامل لبطاقة)

A31(8(5 يل طناة)  يلأعريف 

.A3(8491ر

15

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

لسب ) يملائي  يلح ض  ركالة 

بأاأيخ (2021/5566 ح.ج)  أقم 

ساجري) يلذي  ((1(1 سبأمبر) (17

نايت) يحف أ  يملسمى  يلعقاأ  على 

شريء) عقد  ذي  تيشنت  ب زيان 

يملأ يجد) ((67 ص) (336 بعدد) ض 

ديئرة) تمحضيت،) يلتريباة  بالجماعة 

من تاأيخ يبأديء) إقلام يفرين،)  تزأر،)

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (1( 

5))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

يلساد) لفائدة  هكأاأي  (2,8933

زغاأي محب ي سف يلحامل لبطاقة)

.CD918(1(يلأعريف يل طناة

16

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5584

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  تغزى  يعريش  يملسمى 

يملأ يجد) (57/17599 أقم) يلعقاأي 

ديئرة) يلتريباة بن صمام،) بالجماعة 

من تاأيخ) يبأديء) إقلام يفرين،) تزأر،)

)1)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)5))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

هكأاأي) (3 مساحة) سقي  تجل  من 

لفائدة يلساد م أيض عبد يلحكام)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  معه  رمن 

.DA(58(((يل طناة

17

يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (15 بأاأيخ) (2021/5558

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يلعقاأي) يلرسم  ذي  عزيز  يملسمى 

يملأ يجد بالجماعة) (57/13927 أقم)

ديئرة تزأر،) يلتريباة سادي يملخفي،)

تاأيخ من  يبأديء) يفرين،)  إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11 

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) ((1

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

رجلب يملاء)منه،)من تجل يالسأعما )

عزيز) مزرزي  يلساد  لفائدة  يملنزلي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.DA67816

18
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5569

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

با ) عقد  ذي  ت يركلت  يملسمى 

 16 بأاأيخ) (154( عدد) ملف  كلي 

بالجماعة) يملأ يجد  ((1(1 ديسمبر)

ديئرة) تامشاشاط،) يلتريباة 

يبأديء) يلحاجب،) إقلام  تك أيي،)

غاية إلى  ((1(1 5)تكأ 3ر) تاأيخ)  من 

14)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بحفر  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

يلساد) لفائدة  هكأاأيت  (4,2182

حف ظي عبد يل يحد يلحامل لبطاقة)

.D368619(يلأعريف يل طناة

19

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5538

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  بناصر  طل   يملسمى 

يملأ يجد) (67/23219 عدد) يلعقاأي 

ديئرة) يعزم،) ييت  يلتريباة  بالجماعة 

يبأديء) يلحاجب،) إقلام  تك أيي،)

غاية إلى  ((1(1 5)تكأ 3ر) تاأيخ)  من 

14)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بحفر  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

مريد) يلساد  لفائدة  هكأاأ  (0,1910

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  معلي 

.PU819(54(يل طناة

20

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5585

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

عقد) ذي  تقريأت  ب زرف  يملسمى 

يملأ يجد) (66 43)ص) شريء)ض بعدد)

ديئرة) سرغانة،) يلتريباة  بالجماعة 

إيم زيأ مرم شة،)إقلام ب ملان،)يبأديء)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (8 تاأيخ)  من 

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن 

تجل) من  منه،) يملاء) رجلب  ثقب 

مساحة) ريلسقي  يملنزلي  يالسأعما  

يسامة) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (11

يز3اطة رمنعم زيهري يلحامل لبطاقة)

CB((994( يل طناة)  يلأعريف 

.CB(44157ر

21

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5592

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

ذي شهادة يمللكاة) (1 يملسمى سعاد)

بالجماعة) يملأ يجد  (5/64412 أقم)

عين) ديئرة  لقصير،) يلتريباة 

يبأديء) يلحاجب،) إقلام  تارجديت،)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (8 تاأيخ)  من 

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

يملاء)منه،)من تجل يالسأعما  يملنزلي)

هكأاأيت لفائدة) (5 ريلسقي مساحة)

معه) رمن  مام ن  ب كرين  يلساد 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.D4968(1

22

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5596

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

شهادة) ذي  (7 م ساري) يملسمى 

يملأ يجد) (67/25678 أقم) يمللكاة 

بالجماعة يلتريباة بطاط،)ديئرة عين)

يبأديء) يلحاجب،) إقلام  تارجديت،)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (8 تاأيخ)  من 

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

رجلب يملاء)منه،)من تجل يالسأعما )

هكأاأيت) (5 مساحة) ريلسقي  يملنزلي 

ح أية) يمل ساري  يلسادة  لفائدة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.B6(7718

23

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5597

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يلأحفاظ) يملسمى ملناخر ذي مطلب 

بالجماعة) يملأ يجد  (67/4487 أقم)

عين) ديئرة  تمشاشاط،) يلتريباة 

يبأديء) يلحاجب،) إقلام  تارجديت،)

غاية) إلى  ((1(1 8)تكأ 3ر) تاأيخ) من 

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) يملاء) رجلب 

لفائدة) هكأاأيت  (4,3663 مساحة)

يلساد دهبي عبد يللطاف رمن معه)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.B1(1196

24

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5610

يلعقاأ) على  ساجري  يلذي  ((1(1

يلرسم) م ض ع  فاط   ييت  يملسمى 

يلعقاأي أقم)K/3327)ذي شهادة با )

محرأ بأاأيخ)1))ماي)1)1))يملأ يجد)

بالجماعة يلتريباة عين يلجمعة،)ديئرة)

يبأديء) مكناس،) إقلام  عرمة،) عين 

غاية إلى  ((1(1 8)تكأ 3ر) تاأيخ)  من 

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز بئرين رجلب)

مساحة) تجل سقي  من  منهما،) يملاء)

يلسادة) لفائدة  هكأاأي  (14,5443

لبطاقة) يلحاملة  زكاة  يلره ني 

.D496194(يلأعريف يل طناة

25

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5607

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يملسمى بالد فاطنة ذي شهادة يمللكاة)

بالجماعة) يملأ يجد  (67/1842 أقم)

يك أيي،) ديئرة  تمشاشاط،) يلتريباة 

تاأيخ من  يبأديء) يلحاجب،)  إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

من تجا سقي مساحة)1,5288)هكأاأي)

لفائدة يلساد ب لعمايل عمر يلحامل)

.D46413(لبطاقة يلأعريف يل طناة

26
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5606

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

شريء) ذي  يسمغن  يكرك أ  يملسمى 

بالجماعة) يملأ يجد  (613 بعدد) ض 

تكلم س،) ديئرة  يلحمام،) يلتريباة 

تاأيخ من  يبأديء) خنافرة،)  إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)3,2885 

هكأاأي لفائدة يلساد باز محمد يعلي)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.V9(587

27

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

2021/5535)بأاأيخ)13)سبأمبر)1)1) 

يلجماعي)) ( يلذي ساجرى على يلعقاأ)

يملدع  يلعماأيين رالد ب أحمة باملكان)

ب أحمة) رالد  يلعماأيين  يملسمى 

يلعماأيين) يلساللاة  للجماعة  يلأاب  

رالد ب أحمة ذي شهادة يالسأغال )

 (1(1 تغسطس) (17 بأاأيخ) (85 أقم)

عامر) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

يلسفلاة،)قاادة عامر يلسفلاة،)ديئرة)

تاأيخ من  يبأديء) يلقناطرة،)  يح يز 

تكأ 3ر) (14 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (4

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 0,50 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

بكاأ) يدأيس  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G97(19

28

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ
يفأأاح يلبحث يلعلني

مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 
ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)
سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5547
يلعقاأيت) يلذي ساجرى على  ((1(1
(،III يدأيس) سادي  »بالد  يملسمات)
ر3الديت) (( يدأيس) سادي  بالديت 
يلرس م) ذيت  يدأيس«) سادي 
 R/24732( R/24731 أقم) يلعقاأية 
بالجماعة) يملأ يجد  (R/27450 ر)
ديئرة) حمادي،) بن  يرالد  يلتريباة 
سادي) إقلام  سلامان،) سادي 
تكأ 3ر) (6 من تاأيخ) يبأديء) سلامان،)
1)1)إلى غاية)16)تكأ 3ر)1)1))بحث)
يلترخاص) مشررع  شأن  في  علني 
من) منه،) يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز 
تجل سقي مساحة)10,2748)هكأاأي)
يلقادأ) عبد  يلريقي  يلساد  لفائدة 
يل طناة)) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.A(1489
29

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ
يفأأاح يلبحث يلعلني

مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 
ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)
سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5546
يلقطعة) على  ساجرى  يلذي  ((1(1
يلريجانة) خندق  يملسماة  يبأضاة 
شهادة) ذي  برييح  بني  بدريأ  يلكائنة 
سبأمبر) (( بأاأيخ) (386 أقم) إديأية 
يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  ((1(1
ديئرة) مقريصات  قاادة  مقريصات 
من) يبأديء) رزين،) إقلام  مقريصات 
 16 غاية) إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (6 تاأيخ)
شأن) في  علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر)
مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)
يملاء)منه،)من تجل يالسأعما  يملنزلي)
مساحة) ريلسقي  يملاشاة  رإأريء)
يلعاا�سي) يلساد  لفائدة  هكأاأي  ((
يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  بنعلال  

.LC7816(يل طناة
30

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5548

يلقطعة)) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلفالحاة من ت زي  يملغف أ له يلحسن)

ذيت) يلدرلة  بمالك  يلأابعة  يلثاني 

 13 بأاأيخ) (517 أقم) إديأية  شهادة 

يملأ يجد بالجماعة) ((1(1 تغسطس)

ديئرة) يلتريباة يأماالت قاادة مخأاأ،)

يبأديء) قاسم،) سادي  إقلام  بهت،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (6 تاأيخ) من 

19)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

 6 مساحة) تجل سقي  من  منه،) يملا 

يلسالم) عبد  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  ج طي 

.G16338((يل طناة

31

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5550

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يملأ يجد) يحيى  بن  مريس  يملسمى 

يملناصرة،) يلتريباة  بالجماعة 

بنمنص أ،) ديئرة  يملناصرة،) قاادة 

تاأيخ من  يبأديء) يلقناطرة،)  إقلام 

تكأ 3ر) (19 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (6

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملا) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 1.16 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأاأي لفائدة يلساد يملهدي ترحمان)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G393853

32

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5545

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  برريح  يدير  يملسمى 

يملأ يجد) (R/2683 أقم) يلعقاأي 

قاادة) ين يريت،) يلتريباة  بالجماعة 

مالك،) بني  يلغرب  ديئرة  ين يريت،)

إقلام سادي قاسم،)يبأديء)من تاأيخ)

تكأ 3ر) (16 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (6

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 44 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

هكأاأي لفائدة يلسادة فأاحة يلبقالي)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.A168337

33

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5553

يلقطعة) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يإلصالح) بأعارناة  ((4 أقم) يلفالحاة 

شهادة) ذيت  يإلدأيساة  يلزأيعي 

يلفالحي) لإلستثماأ  يلجه ي  يملكأب 

ي نا ) (31 بأاأيخ) (366 أقم) للغرب 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  ((1(1

ديئرة) زيريأة،) قاادة  تا كا،) باب 

قاسم،) سادي  إقلام  يلشريأدة،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (6 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (16 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

يلساد) لفائدة  هكأاأي  (8 مساحة)

لبطاقة) يلحاملة  بلمي�سي  يدأيس 

.GK(135((يلأعريف يل طناة

34
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

لسب ) يملائي  يلح ض  ركالة 

بأاأيخ (2021/5544 ح.ج)  أقم 

15)سبأمبر)1)1))يلذي ساجرى على)

يلعقاأ يملسمى يدير برريح ذي يلرسم)

يلعقاأي)R/2683)يملأ يجد بالجماعة)

يلتريباة ين يريت،)قاادة ين يريت ديئرة)

يلغرب بني مالك إقلام سادي قاسم،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (6 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (16 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقبين رجلب يملاء)منها،)من تجل سقي)

يلساد) لفائدة  هكأاأي  (61 مساحة)

لبطاقة) يلحامل  يلسعاد  يلبقالي 

.A41(1(7(يلأعريف يل طناة

35

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة)) تصدأته  قريأ  بم جب 

لسب ) يملائي  يلح ض  ركالة 

بأاأيخ (2021/5541 ح.ج)  أقم 

ساجرى) يلذي  ((1(1 سبأمبر) (15

على يلعقاأ يلجماعي يملدع  لالعيشة)

أقم) إديأية  شهادة  ذي  باملغايثة 

يملأ يجد) ((1(1 ماي) (11 بأاأيخ) (19

يلطابي،) سادي  يلتريباة  بالجماعة 

يمللحقة) يلطابي،) سادي  باش ية 

يبأديء) يلقناطرة،) إقلام  (،( يإلديأية)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (6 تاأيخ) من 

16)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

قدرأ) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (0,90

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  فقاهي 

.G(65964(يل طناة

36

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5613

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

عقد) ذي  (1 زهرة) فدين  يملسمى 

 (17 ص) (173 بعدد) ض  شريء)

ييت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

إقلام) تافلت،) ديئرة  يرلحسن،) علي 

تاأيخ من  يبأديء)  يلخميسات،)

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

منه) يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)

 0,5488 مساحة) سقي  تجل  من 

هكأاأي لفائدة يلسادة خيريني حاات)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G3165(8

37

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 (1 بأاأيخ) ح.ج/2021/5608)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ذي) ب حفير  فدين  يملسمى  يلعقاأ 

ص) (1(6 بعدد) ض  شريء) عقد 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  (155

يلخميسات،) ديئرة  يلكنزأة،)

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (8  تاأيخ)

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

يبريهام) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (0,84

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  ين يأ 

.A81681(يل طناة أقم

38

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 (1 بأاأيخ) ح.ج/2021/5614)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ذي) (( يلخزيني) أكبة  يملسمى  يلعقاأ 

 18/16304 أقم) يلعقاأي  يلرسم 

ييت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

تافلت،) ديئرة  يلحجامة،) ب يحيى 

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (8  تاأيخ)

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

يملاء)منه،)من تجل يالسأعما  يملنزلي)

لفائدة) هكأاأي  (1,1 مساحة) رسقي 

يلساد شيب ب أشاد يلحامل لبطاقة)

.Z633(7(يلأعريف يل طناة أقم

39

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 (1 بأاأيخ) ح.ج/2021/5615)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ذي) برقاقة  فدين  يملسمى  يلعقاأ 

ص) ((91 بعدد) ض  صدقة  عقد 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  (381

يلخميسات،) ديئرة  مام ن،) تيت 

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (8  تاأيخ)

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

نصري) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (0,90

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  هللا  عبد 

.X356((3(يل طناة أقم

40

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 17 بأاأيخ) ح.ج/2021/5602)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

بن) علي  سادي  يملسمى  يلعقاأ 

بعدد) ض  شريء) عقد  ذي  يلصغير 

بالجماعة) يملأ يجد  (183 ص) (198

ديئرة) يلج هرة،) عين  يلتريباة 

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (8 تاأيخ)  من 

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

هكأاأي لفائدة يلساد مام ) (0,3119

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  ياسين 

.AB116774(يل طناة أقم

41

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 17 بأاأيخ) ح.ج/2021/5603)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

زهاني) بئر  فدين  يملسمى  يلعقاأ 

ص) (35( بعدد) ض  كريء) أسم  ذي 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  (33(

يلخميسات،) ديئرة  يلطلبة،) مجم  

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (8  تاأيخ)

18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

 ( من تجل سقي مساحة) منه،) يملاء)

منى) قنجلا   يلسادة  لفائدة  هكأاأي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.LA 1(7811(أقم

42
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5572)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

حمادي) يلحاج  ظهر  يملسمى  يلعقاأ 

ص) (189 بعدد) ض  عقد شريء) ذي 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  ((41

تافلت،) ديئرة  يلرزيق،) عبد  سادي 

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11  تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

يل يتي) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (0,70

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  محمد 

.AB(17684(يل طناة أقم

43

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5571)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ذي) ( يلجنان) فدين  يملسمى  يلعقاأ 

 81/5336 أقم) يلأحفاظ  مطلب 

ييت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

تافلت،) ديئرة  يرلحسن،) علي 

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11  تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

0,9487)هكأاأي لفائدة يلساد مرزيق)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  لطافة 

.A587341(يل طناة أقم
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5570)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

عمر) سادي  بجنيبة  يملسمى  يلعقاأ 

ص) (491 بعدد) ض  أسم شريء) ذي 

يلتريباة) بالجماعة  يملأ يجد  (447

تافلت،) ديئرة  يلرزيق،) عبد  سادي 

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11  تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

هكأاأي لفائدة يلساد يخمي) (0,9684

فاطمة) يلعفري  ريلسادة  مصطفى 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملين 

.D645114(ر(V188(98(أقم
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5567)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

مطلب) ذي  يلبااضة  يملسمى  يلعقاأ 

يملأ يجد) (37/51124 يلأحفاظ أقم)

ديئرة) ب عررس،) يلتريباة  بالجماعة 

من) يبأديء) تارنات،) إقلام  تيسة،)

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11  تاأيخ)

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) ((1

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) يملاء) رجلب 

هكأاأي لفائدة يلساد) (1,50 مساحة)

لبطاقة) يلحامل  يدأيس  يلعبدالري 

.C(49485(يلأعريف يل طناة أقم

46

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5578)

ساجرى) يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ع ينات) يملسمى  يلعقاأ  على 

أقم) يلعقاأي  يلرسم  ذي  (3 لحميرة)

بالجماعة) يملأ يجد  (81/15847

ديئرة) يلرزيق،) عبد  سادي  يلتريباة 

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (11  من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

 1 من تجل سقي مساحة) منه،) يملاء)

ب سعدين)) يلسادة  لفائدة  هكأاأي 

يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  عائشة 

.XA7518(يل طناة أقم
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

 16 بأاأيخ) ح.ج/2021/5577)

على) ساجرى  يلذي  ((1(1 سبأمبر)

ذي) نجاب  فدين  يملسمى  يلعقاأ 

 16/70401 أقم) يلعقاأي  يلرسم 

سادي) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

يلخميسات،) ديئرة  يلغندرأ،)

من) يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

غاية إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (11  تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

 3 من تجل سقي مساحة) منه،) يملاء)

هكأاأي لفائدة يلساد يلكرتالي نجاب)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.X4(55(أقم

48

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مدير) تصدأه  قريأ  بم جب 

أقم) لسب   يملائي  يلح ض  ركالة 

ح.ج/2021/5576)بأاأيخ)16)سبأمبر)

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يملسمى يملقاطعة ذي يلرسم يلعقاأي)

بالجماعة) يملأ يجد  (81/2925 أقم)

ديئرة) يلج هرة،) عين  يلتريباة 

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية ((1(1 تكأ 3ر) (11  من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

1,7490)هكأاأي لفائدة يلساد يلهاني)

يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  لحسن 

.A(6(359(يل طناة أقم
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5575)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يلذي ساجرى على يلعقاأين يملسماين)

عين) رفدين  حجامام  عين  فدين 

حجامين ذي عقدي شريء)ض بعدد)

يملأ يجد بالجماعة) (187 رعدد) (115

ديئرة) يلرزيق،) عبد  سادي  يلتريباة 

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

 4 تجل سقي مساحة) منه من  يملاء)

عبد) خااط  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلصمد،)

.GK15611(يل طناة

50
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5612)بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

أقم) يلعقاأي  يلرسم  ذي  يلفرنانات 

بالجماعة) يملأ يجد  (16/19805

يلتريباة عين يلج هرة،)ديئرة تافلت،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

رجلب) بئرين  بإنجاز  يلترخاص 

مساحة) تجل سقي  من  منهما  ( يملاء)

يلخيري) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (8,70

يلعذأيري،) ريلخيري  يلعالي  عبد 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.BE64((18ر(BE546(39

51 

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5609)بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاأي) يلرسم  ذي  يلحرش  فدين 

يملأ يجد بالجماعة) (16/67994 أقم)

ديئرة) يلتريباة سادي عال  يملصدأ،)

يلخميسات،) إقلام  يلخميسات،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (8 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

سقي) تجل  من  منه  يملاء) رجلب  بئر 

يلسادة) لفائدة  هكأاأ  (( مساحة)

لبطاقة) يلحاملة  كلث م،) يملخرربي 

.X167459(يلأعريف يل طناة

52 

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5599)بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

ذي يلرسم يلعقاأي) (1-8 م الي علي)

يملأ يجد بالجماعة) (16/71134 أقم)

ديئرة) مام ن،) ييت  يلتريباة 

يلخميسات،) إقلام  يلخميسات،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (8 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

سقي) تجل  من  منه  يملاء) رجلب  بئر 

لفائدة) هكأاأ  (1,0363 مساحة)

يلساد بلقائد سعاد،)يلحامل لبطاقة)

.X((9667(يلأعريف يل طناة

53

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5598)بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

أقم) يلعقاأي  يلرسم  ذي  يلعلامة 

بالجماعة) يملأ يجد  (16/60721

ديئرة) يلتريباة سادي عال  يملصدأ،)

يلخميسات،) إقلام  يلخميسات،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (8 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

سقي) تجل  من  منه  يملاء) رجلب  بئر 

يلساد) لفائدة  هكأاأ  (2,70 مساحة)

بجريري عبد يلكريم،)يلحامل لبطاقة)

.BE91(71(يلأعريف يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5605)بأاأيخ)17)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاأي) يلرسم  ذي  مصابين  عين 

يملأ يجد بالجماعة) (81/15747 أقم)

يلتريباة عين يلج هرة،)ديئرة تافلت،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب يملاء)منه)

هكأاأي) (1,83 من تجل سقي مساحة)

خالاد،) يلعيساري  يلساد  لفائدة 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.XA56996

55

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5616)بأاأيخ)1))سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاأي) يلرسم  ذي  يلقا�سي  عين 

يملأ يجد بالجماعة) (81/15126 أقم)

يلتريباة عين يلج هرة،)ديئرة تافلت،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 2,27 مساحة) سقي  تجل  من  منه 

هكأاأي لفائدة يلساد صابر ن أ يلدين)

ريلسادة صابر مريم،)يلحامل لبطاقة)

ر (XA19389 يل طناة) يلأعريف 

.XA46375

56

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5508)بأاأيخ)11)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاأي أقم) فدين زيلي ذي يلرسم 

بالجماعة) يملأ يجد  (16/49945

يلبحريري،) عال   سادي  يلتريباة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (8 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

منه من تجل سقي) ثقب رجلب يملاء)

مساحة)2,8960)هكأاأي لفائدة يلساد)

هاباري علي رمن معه،)يلحامل لبطاقة)

.G((4681(يلأعريف يل طناة

57

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5583)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

فدين يلجنان ذي عقد شريء)ض بعدد)

بالجماعة) يملأ يجد  (33( ص) (341

ديئرة) يلرزيق،) عبد  سادي  يلتريباة 

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

رجلب) بئر  بإنجاز  يلترخاص  مشررع 

مساحة) سقي  تجل  من  منه  يملاء)

1,77)هكأاأي لفائدة يلسادة يلسأ تي)

يلأعريف) لبطاقة  يلحاملة  نجاة،)

.AA(6131(يل طناة

58
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5582)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

فدين عائشة عي�سى ذي عقد شريء)

يملأ يجد) ((31 ص) ((75 بعدد) ض 

بالجماعة يلتريباة سادي عال  يملصدأ،)

إقلام يلخميسات،) ديئرة يلخميسات،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ) يبأديء)

بحث علني في) ((1(1 تكأ 3ر) ((1 غاية)

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقبين)

رجلب يملاء)منهما من تجل سقي مساحة)

يلعدناني) يلساد  لفائدة  هكأاأي  (3,50

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يرملكي،)

.V481((يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5580)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

شريء) عقد  ذي  (4 لحميرة) ع ينات 

يملأ يجد) ((76 ص) ((17 بعدد) ض 

بالجماعة يلتريباة سادي عبد يلرزيق،)

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

يبأديء)من تاأيخ)11)تكأ 3ر)1)1))إلى)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) ((1 غاية)

في شأن مشررع يلترخاص بإنجاز بئر)

رجلب يملاء)منه من تجل سقي مساحة)

1)هكأاأ لفائدة يلسادة لفأات مانة،)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحاملة 

.HA11964(
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) ( بم جب قريأ تصدأه مدير)

ح.ج) أقم  لسب   يملائي   يلح ض 

 2021/5579)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

ملك يلدأقاري)1)ذي يلرسم يلعقاأي)

يملأ يجد بالجماعة) (81/15703 أقم)

ديئرة تافلت،) يلتريباة مقام يلطلبة،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  بئر  بإنجاز  يلترخاص 

1)هكأاأ) منه من تجل سقي مساحة)

لفائدة يلساد يملريبط جال  رخلال)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يملريبط،)

.X111398ر(LA11559(يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5591

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  سلاب  بالد  يملسمى 

يملأ يجد) (R/11533 ( يلعقاأي)

يلشمالاة،) عامر  يلتريباة  بالجماعة 

ديئرة) يلشمالاةـ) عامر  قاادة 

سلامان،) سادي  إقلام  يلقصيباة،)

 (1(1 تكأ 3ر) (11 تاأيخ) من  يبأديء)

إلى غاية)1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

مساحة)1)هكأاأي لفائدة يلساد جهاد)

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلحاأتي 

.G511584(يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5594

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

IV)ذي يلرسم) يملسمى بالد بن سعاد)

يملأ يجد) (R/25344 ( يلعقاأي)

قاادة) يملناصرة  يلتريباة  بالجماعة 

عمالة) بنمنص أ  ديئرة  يملناصرة 

تاأيخ) من  يبأديء) يلقناطرة،) رإقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1,0536 

عريبة) محمد  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.G43731
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5589

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

ذي) (345 يلك لف) إقامة  يملسمى 

 13/115710 أقم) يلعقاأي  يلرسم 

يملأ يجد بالجماعة يلتريباة يلقناطرة،)

يمللحقة يإلديأية)5)ديئرة ترالد ترجاه،)

تاأيخ من  يبأديء) يلقناطرة،)  إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

يملنز ) حديقة  سقي  تجل  من  منه،)

لفائدة) هكأاأي  (1.118 مساحتها)

يلسادة حسن يلزيكي رغزالن ب عطاأ)

يلحامالن لبطاقتي يلأعريف يل طناة)

.G371715(ر(G198584

72

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأته  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5587

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

ذي يلرسم يلعقاأي) (7 يملسمى يلفأح)

يملأ يجد بالجماعة) (29880/30 أقم)

ديئرة) ملريباح،) قاادة  ملريباح  يلتريباة 

يبأديء) قاسم،) سادي  إقلام  رأغة،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ)

في) علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر) ((1

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

سقي) تجل  من  منه،) يملاء) رجلب 

لفائدة) هكأاأي  (13,6258 مساحة)

معه) رمن  يلناصري  محمد  يلساد 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.GN67819

73

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5500

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

ذي مطلب) يلحمريء) يلضاية  يملسمى 

يملأ يجد) (15694/16 يلأحفاظ)

يلج هرة،) عين  يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (8 من تاأيخ) يبأديء)

علني) بحث  ((1(1 تكأ 3ر) (18 غاية)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

مساحة)1,57)هكأاأيت لفائدة يلساد)

لفرم مال د يلحامل لبطاقة يلأعريف)

.A81181((يل طناة

74
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني

ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5586

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

شريء) عقد  ذي  يلكرك أ  يملسمى 

66))يملأ يجد بالجماعة) ضمن بعدد)

إقلام) صفرر  ديئرة  عزيبة،) يلتريباة 

تكأ 3ر) (8 تاأيخ) من  يبأديء) صفرر،)

 (1(1 تكأ 3ر) (18 غاية) إلى  ((1(1

بحث علني في شأن مشررع يلترخاص)

بإنجاز ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل)

سقي مساحة)1,5661)هكأاأي لفائدة)

يلساد مسع د محمد يلحامل لبطاقة)

.C15448((يلأعريف يل طناة

75

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني

ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5588

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يملسمى تاغدة ناس مزيان ذي عقد)

يملأ يجد) ((53 بعدد) ضمن  يلشريء)

ديئرة) يغزأين،) يلتريباة  بالجماعة 

من) يبأديء) صفرر،) إقلام  يملنز ،)

 18 غاية) إلى  ((1(1 تكأ 3ر) (8 تاأيخ)

شأن) في  علني  بحث  ((1(1 تكأ 3ر)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

0,8091)هكأاأي لفائدة يلساد زلغ بدأ)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.CB176156
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (16 بأاأيخ) (2021/5574

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

ذي شهادة يمللكاة) (( يملسمى عدرية)

يملأ يجد بالجماعة) (05/87135 أقم)

يلتريباة ييت رال ،)ديئرة عين عرمة،)

تاأيخ من  يبأديء) مكناس،)  إقلام 

تكأ 3ر) (14 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (5

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 5 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

ب قرفدة) يلساد  لفائدة  هكأاأيت 

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يملصطفى 

.D379778(يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

2021/5581)بأاأيخ)16)سبأمبر)1)1) 

يلذي ساجرى على يلعقاأ يملسمى ييت)

يمللكاة) شهادة  ذي  (4 عدي) عي�سى 

بالجماعة) يملأ يجد  (K/14655 أقم)

يلتريباة ييت رال ،)ديئرة عين عرمة،)

تاأيخ من  يبأديء) مكناس،)  إقلام 

تكأ 3ر) (14 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (5

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)0,5050 

ي نس) خالف  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.WA95(16
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5595

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يمللكاة) شهادة  ذي  أجفاهللا  يملسمى 

أقم)59/101809)يملأ يجد بالجماعة)

ديئرة عين) يلتريباة ديأ يم يلسلطان،)

 عرمة،)إقلام مكناس،)يبأديء)من تاأيخ

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)2,3020 

شغررشني) يلساد  لفائدة  هكأاأيت 

يلحامل) منصاف  رشغررشني  ردي  

 D558155(لبطاقة يلأعريف يل طناة

.D553173(رأقم
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) (17 بأاأيخ) (2021/5593

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يمللكاة) شهادة  ذي  يمباأك  يملسمى 

يملأ يجد بالجماعة) (59/97772 أقم)

يلتريباة ييت رال ،)ديئرة عين عرمة،)

تاأيخ من  يبأديء) مكناس،)  إقلام 

تكأ 3ر) (18 إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (8

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

 1 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

عاد ) يلريمي  يلساد  لفائدة  هكأاأ 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.D519659

80

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((1 بأاأيخ) (2021/5611

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

تصرف) ذي  يلنبيأة  ريد  يملسمى 

 16 بأاأيخ) (111 بعدد) ض  رحاازة 

بالجماعة) يملأ يجد  ((118 ماأس)

برد،) باب  ديئرة  برد،) باب  يلتريباة 

تاأيخ من  يبأديء) شفشارن،)  إقلام 

15)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)5))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  بئر  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1)هكأاأ)

لفائدة يلساد مخل ف عبد يلرحمان)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.L1438(
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((( بأاأيخ) (2021/5621

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  (56 زم أية) يملسمى 

يملأ يجد) (15/52886 أقم) يلعقاأي 

تافلت،) باش ية  تافلت،) ببلدية 

تاأيخ من  يبأديء) يلخميسات،)  إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شان  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز  يلترخاص 

منه من تجل سقي مساحة)0,0050 

عبد) يلع ني  يلساد  لفائدة  هكأاأي 

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يلكبير 

.XA16165(يل طناة

82
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((( بأاأيخ) (2021/5622

يلعقاأين) على  يلذي ساجرى  ((1(1

رحفرة) (1 دلامي) حفرة  يملسماين 

دلامي)))ذي عقد شريء)ض بعدد)156 

يملأ يجد بالجماعة يلتريباة) (18( ص)

يلخميسات،) ديئرة  يلغندرأ،) سادي 

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

منه) يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)

 1,6170 مساحة) سقي  تجل  من 

مال د) يلصغا أ  لفائدة  هكأاأي 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.Z(63447
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((4 بأاأيخ) (2021/5626

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  عساس  فدين  يملسمى 

يملأ يجد) (81/13644 أقم) يلعقاأي 

يلج هرة،) عين  يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

يبأديء)من تاأيخ)13)تكأ 3ر)1)1))إلى)

غاية)18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني في)

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب)

رجلب يملاء)منه من تجل سقي مساحة)

1,0321)هكأاأ لفائدة يلساد عفاف)

لبطاقة) يلحامل  يلحفاظ  عبد  بدأ 

.A467386(يلأعريف يل طناة
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ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((4 بأاأيخ) (2021/5627

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

يلرسم) ذي  كما   ملك  يملسمى 

يملأ يجد) (81/12745 أقم) يلعقاأي 

يلطلبة،) مقام  يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

 (1(1 تكأ 3ر) (13 تاأيخ) من  يبأديء)

إلى غاية)18)تكأ 3ر)1)1))بحث علني)

 4 في شأن مشررع يلترخاص بإنجاز)

تثقاب رجلب يملاء)منها من تجل سقي)

لفائدة) هكأاأ  (22,3564 مساحة)

لبطاقة) يلحامل  كما   فقير  يلساد 

.A(16451(يلأعريف يل طناة

85

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

سبأمبر) ((( بأاأيخ) (2021/5295

يلعقاأ) على  ساجرى  يلذي  ((1(1

طاطة) ييت  عم د  فدين  يملسمى 

يملأ يجد) (46 شريء)ضمن بعدد) ( ذي)

ديئرة) يلكنزأة،) يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  يلخميسات،)

يبأديء)من تاأيخ)11)تكأ 3ر)1)1))إلى)

غاية)1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في)

شأن مشررع يلترخاص بإنجاز بئرين)

سقي) تجل  من  منهما،) يملاء) رجلب 

لفائدة) هكأاأيت  (4,7939 مساحة)

يلساد حماد خرخاش رزهير بنجل ن)

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.A41(3(1(رأقم(A7(7161

118

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني

ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5543)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

ذي يلرسم يلعقاأي عدد) (1 رعي�سى)

بالجماعة) يملأ يجد  (،67/15731

ديئرة) ب أزرين،) آيت  يلتريباة 

يلحاجب،)يبأديء)من تاأيخ)11)تكأ 3ر)

 (1(1 تكأ 3ر) ((1 غاية) إلى  ((1(1

بحث علني في شأن مشررع يلترخاص)

بإنجاز ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل)

3.14)هكأاأيت لفائدة) سقي مساحة)

يلحامل) يملصطفى  يب ه   يلساد 

.D31(76(لبطاقة يلأعريف يل طناة

129

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني

ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 5542/2021)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يسأغال ) م جب  ذي  ب تعرعاأت 

(،(9 ص) (45 بعدد) ض  لإلحأجاج 

آيت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

يبأديء) يلحاجب،) ديئرة  ب أزرين،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

يمحزرن) يلساد  لفائدة  هكأاأيت  (5

يلأعريف) لبطاقة  يلحامل  يبريهام 

.D((1816(يل طناة

130

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 5564/2021)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

 114 يأمل ذي عقد شريء)ض بعدد)

ص)144،)يملأ يجد بالجماعة يلتريباة)

تافلت،) ديئرة  يلرزيق،) عبد  سادي 

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  بئر  بإنجاز  يلترخاص 

 1.61 مساحة) سقي  تجل  من  منه،)

ملتريق خديجة) يلساد  لفائدة  هكأاأ 

يل طناة) يلأعريف  لبطاقة  يلحامل 

.AB1(683

131

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5563)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلعقاأي) يلرسم  ذي  يلط يل  سهب 

عدد)81/11260،)يملأ يجد بالجماعة)

يلتريباة عين يلج هرة،)ديئرة تافلت،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  بئر  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)4)هكأاأ)

يلبحريري) قشقاش  يلساد  لفائدة 

)ة)) يلحامل) يلب قي  جمعة  ريلسادة 

 XA(6137(لبطاقة يلأعريف يل طناة

.XA47956(ر

132



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1))الجريدة الرسمية   20342

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5562)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

فدين زأ3اة ذي عقد شريء)ض بعدد)

بالجماعة) يملأ يجد  (،17 ص) (19

يلتريباة عين يلج هرة،)ديئرة تافلت،)

تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،) إقلام 

11)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)1))تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يملاء) رجلب  بئر  بإنجاز  يلترخاص 

منه،)من تجل سقي مساحة)1)هكأاأ)

عزيز) محمد  حسني  يلساد  لفائدة 

يلحامل))ة))لبطاقة يلأعريف يل طناة)

.A57381(

133

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5561)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

عدد) يلعقاأي  يلرسم  ذي  يلزهر 

بالجماعة) يملأ يجد  (،16/42446

ديئرة) مام ن،) ييت  يلتريباة 

يلخميسات،) إقلام  يلخميسات،)

 (1(1 تكأ 3ر) (11 تاأيخ) من  يبأديء)

إلى غاية)1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

مساحة)))هكأاأ لفائدة يلساد يلزهر)

يلأعريف) لبطاقة  )ة)) يلحامل) سعاد 

.BE585776(يل طناة

134

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5560)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلرسم) ذي  يجدير  يحمد  سهب 

يملأ يجد) (،16/39903 يلعقاأي عدد)

يلج هرة،) عين  يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

 (1(1 تكأ 3ر) (11 تاأيخ) من  يبأديء)

إلى غاية)1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

يلساد) لفائدة  هكأاأ  (3.51 مساحة)

بلفيزة) ريلسادة  يملجاد  حفاظ عبد 

لبطاقة يلأعريف) )ة)) ملاكة يلحامل)

.M(1(959(ر(M64515(يل طناة

135

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأه  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

 2021/5559)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

مطلب) ذي  ب ها ف  ضهر  سهب 

يملأ يجد) (،81/2028 يلأحفاظ عدد)

يلج هرة،) عين  يلتريباة  بالجماعة 

يلخميسات،) إقلام  تافلت،) ديئرة 

 (1(1 تكأ 3ر) (11 تاأيخ) من  يبأديء)

إلى غاية)1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني)

بإنجاز) يلترخاص  مشررع  شأن  في 

ثقب رجلب يملاء)منه،)من تجل سقي)

)ة) يلساد) لفائدة  هكأاأ  (3 مساحة)

لبطاقة) )ة)) يلحامل) يلعربي  ناصر 

.XA(8388(يلأعريف يل طناة

136

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
مديرة) تصدأه  قريأ  بم جب 

ركالة يلح ض يملائي لسب  أقم ح.ج)

 2021/5557)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

فدين ديبا ذي عقد شريء)ض بعدد)

بالجماعة) يملأ يجد  (،1( ص) (1(

يلتريباة ييت ب يحيى يلحجامة،)ديئرة)

يبأديء) يلخميسات،) إقلام  تافلت،)

إلى غاية) ((1(1 تكأ 3ر) (11 من تاأيخ)

1))تكأ 3ر)1)1))بحث علني في شأن)

مشررع يلترخاص بإنجاز ثقب رجلب)

مساحة) سقي  تجل  من  منه،) يملاء)

1.51)هكأاأ لفائدة يلساد))ة))يكنك )

لبطاقة يلأعريف) )ة)) لطافة يلحامل)

.JD57114(يل طناة

137

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5555)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

عدد) يمللكاة  شهادة  ذي  يلعزيزة 

بالجماعة) يملأ يجد  (،F/16253

تح يز) ديئرة  يلطاب،) ترالد  يلتريباة 

من تاأيخ) يبأديء) إقلام فاس،) فاس،)

15)تكأ 3ر)1)1))إلى غاية)14)تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

 من تجل سقي مساحة)1).))هكأاأيت

محمد) عم أي  )ة)) يلساد) لفائدة 

يلحامل))ة))لبطاقة يلأعريف يل طناة)

.C516976

138

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5552)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يلسالم) عبد  سادي  حمري  فدين 

(،108/2021 ذي شهادة إديأية عدد)

ييت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

يبأديء) يلخميسات،) ديئرة  سابرن،)

إلى) ((1(1 تكأ 3ر) (15 تاأيخ) من 

بحث) ((1(1 تكأ 3ر) (14 غاية)

يلترخاص) مشررع  شأن  في  علني 

من) منه،) يملاء) رجلب  ثقب  بإنجاز 

هكأاأيت (( مساحة) سقي   تجل 

عبد) يخريز  ييت  )ة)) يلساد) لفائدة 

يلسالم يلحامل))ة))لبطاقة يلأعريف)

.A458789(يل طناة

139

ركالة يلح ض يملائي لسب 

ملخص قريأ

يفأأاح يلبحث يلعلني
ركالة) مدير  تصدأه  قريأ  بم جب 

ح.ج) أقم  لسب   يملائي  يلح ض 

 2021/5549)بأاأيخ)15)سبأمبر)1)1)

يملسمى) يلعقاأ  على  ساجرى  يلذي 

يرجالت ذي شريء)ضمن بعدد)141،)

ييت) يلتريباة  بالجماعة  يملأ يجد 

إقلام) تافلت،) ديئرة  يرلحسن،) علي 

 15 تاأيخ) من  يبأديء) يلخميسات،)

تكأ 3ر) (14 غاية) إلى  ((1(1 تكأ 3ر)

مشررع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

يلترخاص بإنجاز بئر رجلب يملاء)منه،)

هكأاأ (1.5 مساحة) سقي  تجل   من 

لفائدة يلساد))ة))يل أيدي ن أ يلدين)

يلحامل))ة))لبطاقة يلأعريف يل طناة)

.A481454

140



20343 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20344  



20345 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20346  



20347 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

115



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20348  

39.514.308,17

412.256,62



20349 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20350  



20351 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20352  

116



20353 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

117



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20354  



20355 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20356  



20357 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

1((



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20358  



20359 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20360  



20361 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20362  



20363 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20364  



20365 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20366  



20367 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20368  

1



20369 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

6(



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20370  

64



20371 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20372  

66



20373 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20374  



20375 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20376  



20377 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20378  



20379 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20380  



20381 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20382  



20383 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20384  



20385 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20386  



20387 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20388  



20389 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20390  



20391 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20392  



20393 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20394  



20395 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20396  



20397 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20398  



20399 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20400  



20401 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20402  



20403 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20404  



20405 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20406  



20407 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20408  



20409 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20410  



20411 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20412  



20413 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20414  



20415 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20416  



20417 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20418  



20419 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20420  



20421 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20422  



20423 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20424  



20425 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20426  



20427 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20428  



20429 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20430  



20431 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20432  



20433 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20434  



20435 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20436  



20437 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20438  



20439 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20440  



20441 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20442  



20443 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20444  



20445 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20446  



20447 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20448  



20449 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20450  



20451 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20452  



20453 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20454  



20455 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20456  



20457 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20458  



20459 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20460  



20461 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20462  



20463 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20464  



20465 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20466  



20467 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20468  

68



20469 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 
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عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20470  
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20471 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

119



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20472  



20473 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 



عدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) الجريدة الرسمية20474  



20475 الجريدة الرسميةعدد)5685 - 6)أ3ا  يبر )1443 )13)تكأ 3ر)1)1)) 

141


