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 ............................................................................................«IB FOR IP(«((715524شرك

 ....................... SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BOUKITAB  15525

 .............................................................................................  BLOOMY CAKES15525

 ....................................GENTIS RESOURCING INTERNATIONAL(«(715525شرك

 ........ «SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BOUKITAB(«((715525شرك

 .........................................GROUPE SCOLAIRE RIAD LES NOBLES PRIVE15525
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 ........................................................................SOCIETE TOYOUKE EXPORT15526

 ..........................................................EXTRA PRODUCTION ELECTRIQUE 15526

 ...................................................................................................... «FIDUBAIZ»15526

 .........................................................................................B.H.O ALUMINIUM15526

 .............  ASSISTANCE ET EXPERTISE ELECTRICITE CHAOUIA A2EC 15526

15526بارا ك2 2ر.............................................................................................................. 

 .............................................................................. STE BODOR MEDIOUNA15527

STE COMPAGNIE GENERALE DE TRANSMISSION ET HYRDAU-

 .....................................................................................................LIQUE15527

 ......................................................................................................  Sté SOS PGI15527

 ........................................................................SOCIETE TOYOUKE EXPORT15527

 ........................................ MOROCCAN PHARMACEUTICAL COMPANY15527

 .......................................................................... «NETALEK SERVICES SARL»15527

 ..................................................................................... STE SOS MED TRANS15522

 ................................................................................................STE SOLANDEC15522

 .......................................................................................SOFY E MARY FRUIT15522

 ................................................................................................ STE SWEETLOG15522

 ............................................................................................ STE POMPETECH15522

 ....................................................................................STE QOUDIC GLOBAL15529

 ..............................................................................................  ROUADI TRANS15529

 .................................................................................................AGRA NEGOCE15529

 ............................................................................................... WINDS SEA BTP15529

 ...................................................................... VISION ORIENTATION PRIVE15529

 ............................................................................................................ STBGCEP15529

 .................................................. OSY TRANSPORT ET LOGISTIQUE(715530شركـ

 ........................................................................SERVICES DU SUD NEGOCE 15530

 .......................................................................... « Société « STE MNTMEDIA15530

 ..................................................................«EXPO MED TRANSORT«((715530شرك

 .................................................................................................. FADAA HMAR15530

15531شــرك7افاون.ك2م................................................................................................... 

 ........................................................................................ SOCIETE FINE.COM15531

 ...................................................................................................... STE GRETRA15531

 ....................................................................................IDBAYROUK NEGOCE15531

 ........................................................................................ STE ELFARIATI AGRI15531

 ............................................................................... ETOILE GOLD TRAVAUX15531

 .....................................................................  STE  BOUDARBALA SERVICES15532

 ......................................................................................SOCIETE  BTTAL FISH15532

 ..................................................................................STE BYGROUANE BOIS15532

 ............................................................STE CHAAKAI ET ASSOCIEE TRANS15532

15532شرك7اد ندياصحرى........................................................................................... 

 ............................................................................. SOCIETE DANDI SAHARA15532

 ................................................................................... CHARWAR LOGISTICS15533

 .........................................................................................................STE AFCRG15533

15533شرك7اأرحالياس2تر ف.......................................................................................... 

 .............................................................................SOCIETE ARHALI SOTRAV15533

15533إغاث7ابخريص....................................................................................................... 

 .............................................................................................Sté ATAR VESION15533

 ......................................................... SOCIETE  NOJAH TRANSPORT(715533شرك

 .......................................................................................... RAYOMAR TRANS15534

 ...................................................................................................TANALT ECAS 15534

 ........................................................................................... SERVICE CONSEIL15534

 ............................................................... SOCIETE HANA CONSERVATION15534

15535شــرك7اأشاترل اإمابرلم2..................................................................................... 

 ..................................................................... SOCIETE H3M PROMO SARL 15535

 ......................................................................................... HERMANOS LINEA15535

 ........................................................sté WIBMAR STRATEGY MARKETING15535

 ..........................................................................STE  ESPACE SIDI MIMOUN15535

 ........................................................................................................STE  ZARAJI15535

 ................................................  TIZNIT BUREAU D’ETUDE CONSULTING15536

 .......................................................................................... PICKALTY SERVICE15536

15536ك2مارس2ل............................................................................................................ 

 .................................................................................. 15536شرك7امقهىا و زيرةاطاطا)

15536 كستر انجرالا لنقل.............................................................................................. 

 ............................................................................................STE  PAIN OUBIHI15536

 ..................................................................................................LAVE EXPRESS 15537

 ..............................STE MAROCAINE DES TECHNICITES ELECTRIQUES15537
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 ...................................................................................................MEGA SNACK15537

 ............................................................... SOCIETE COOPERATIVE RUCHES15537

 .......................................................................... STE SUPERFOUR OUMALK15537

 .....................................................................................................SARA TRUCK15532

15532شرك7ابنارجاباتاب........................................................................................... 

 ........................................................................ STE KHAYRAT OUED NOUN15532

 ..............................................................................................................  ALITOK15532

 ...............................................................................................SUD A D TRANS15539

 .............................................................................................................TOP BAS15539

 .............................................................................. BAHJA SUD DINDE(715539شرك

 ..................................................................................   Sté ALBATRUS TRANS15539

 ...................................................................................  RIOSUR PROJET(715539شرك

 ................................................................................................... 15540شــرك7ا ل تر اماگ

 .................................................................................. LEUCKX CONSULTING15540

 .........................................................................   THE LEGEND OF SERVICES15540

 .............................................................................................. 15540ك2ليا ن2ا كسبريس))

 ...............................................................................................CONSTITUTION15541

 ........................................................... SOCIETE SOAM CONSTRUCTIONS15541

 ................................................................................ STE VERSEAU TRAVAUX15541

15541م8كرلاه2باالب................................................................................................... 

 ................................................................................................TRANS ZAMAH15541

 ............................................................................................ STE KMB DESIGN15541

 ........................................................................................................ STE RALEM15542

 ..................................................................................... STE : BENCHAFI FICH15542

 ..............................................................  SOCIETE ESPACE SERVICES RMEL15542

 ...............................................STE TJ DE TECHNOLOGIE ET COMMERCE15542

 ........................................................................... STE ASSAFWA COMERCIO15542

 ..................................................................................................... STE  SIMOID15542

 .............................................................................STE JOHRI BUSINESS2 AU15543

 ........................................................................................................  STE  L.G.C.I15543

 ................................................................................................  STE SEMAMAG15543

 .........................................................................................................ANNONCE15543

 .........................................................................................................ANNONCE15543

 ...................................................................................................... STE ATLACO15543

 ....................................................................................STE BAIZ MED TRANS15544

 ......................................................................... STE IMPRIMERIE MOUAAD15544

15544شرك7اإفريق8ااك2نس2 تينغ................................................................................... 

 ......................................................................................... STE INBIAAT AUTO15544

 ..................................................................................................  STE TAWRGUI15544

 .................................................................................... STE REMPART SOUSS15545

 ................................................................................. STE  DROGUERIE TECH15545

 ..................................................................................................STE IP AGADIR15545

 ................................................................................................STE DIFA PIZZA15545

 ........................................................................................OUSSRID TRAVAUX15545

15545ك2رطاجارينا......................................................................................................... 

 .....................................................................GLASS AUTO BOUSSABOUNE15545

 ....................................................................................................AGDEZ MINE15545

 .................................................................................. STE AFOULKI NEGOCE15545

 .......................................................................................... SOCIETE TOUDRT 15546

 ...................................................................... CLINIQUE INTERNATIONALE15546

 ...............................................................COOPERATIVE AGRICOLE ATLAS 15546

 .................................................................................EL MACHAOUD TRANS15546

 ...............................................................«ELEVAGE OULED JERRAR(«(715546شرك

 ................................................................................  VITAL CONSTRUCTION15546

 .........................................................................................SOCIETE SARA IMP 15546

 ............................................................................  TRANS BIRD OF PARADIS15547

 .........................................................................................TAZGZOUT TRANS15547

 ............................................................................  EL GLIOUI FRERES TRANS15547

 ...............................................................................................STE BEAUTYSOL15547

 .................................................................................... TSSOULI EVENT(715547شرك

 ............................................................................... TRANS  PREMIER PLANS15547

 .................................................................................... STE LE GATEAU DORE15542

 .................................................................................. STE BEST OILS BEAUTY15542

 .........................................................................SUD NAJMATE TRANSPORT15542

 ................................................................................................ AGRISTEP(715542شرك

 .................................................................................... STE LE GATEAU DORE15542
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 ...................................................................................... « ANIS SOUSS«(715542شرك

 ........................................................................................... 15542فسخاعقداتس8يراحر)

 ...........................................SOCIETE COMPTOIR TELECOM «CORTEM»15549

 ..................................................................ABELMO ELECTRONIQUE(715549شرك

 .......................................................................... STE AIT SOUSS MINI FOOT15549

 ........................................................................... 15549شرك7ا كادورا لدر س7ال ملر قب7)

 ......................................................................CHOUKRY FOOD COMPANY15550

15550شرك7ا لرلس2د.................................................................................................... 

 .......................................................................................................Ste ORISUD15550

15550شرك7ا س28اش2ب................................................................................................ 

 .................................................... COOPERATIVE CHTOUKA AL KHADRA15550

 ............................................................................... BIG TRANS LOGISTIQUE15550

15550شــرك7ابرلس8ف8ل................................................................................................. 

 ..........................................................................................SOCIETE PROCIVIL15550

 ...............................................LA NOUVELLE MAISON DU SUD NOMAS15551

 ..................................................................................Société UNIONGUARD15551

 ................................................................................................ STE SONEQUIP15551

 ....................................................................MONDIAL CLEAN PRODUCTS15551

 ........................................................................................HOLDING 17 AUTO15551

 ................................................................................................ AZUREAL(715551شرك

 .............................................................................................BOUCHRA DECO15552

 ............................................................................................................ HK PARA15552

 ....................................................................................... MAR 1 TRANS(715552شرك

 ................................................................................................... H. TRAV(715553شرك

 ...............................................................................................SOCIETE G.T.C.V15553

 .................................................................................. OSTRAY CONSULTING15553

 .................................................................. STE AGUA HYDROTECHNIQUE15553

 ...................................................................................STE B2B EQUIPEMENT15554

 ...............................................................................................STE POKA YOKE15554

 .........................................................................................STE K.A M F TRANS15554

 .......................................................................................................STE VIALOG15554

 ...................................................................................................STE ARKADAS15554

 ................................................................................ STE YUAN YANG LXIDIB15555

 ........................................................................................STE PORTCA PROM15555

 ..........................................................................................................STE HUNT15555

 ..............................................................................................STE JDR1 TRANS15555

 .................................................................................................... STE M.S MAP15555

 .......................................................................STE ESPACE SERVICE AHLAM15556

 ..........................................................................  STE INSTITUT BENHAMZA15556

 .........................................................................................STE MR.BENS CAFE15556

 ................................................................................................ STE 3B FRANCE15556

 .................................................................................STE TAGONISA MAROC15556

 ............................................................. STE NFAOUI AGRO ALIMENTAIRE15556

 .........................................................................................  STE BRICO HATIMI15557

 .........................................................................   STE RCC RENTAL CITY CAR15557

 ........................................................STE SINOMACHINE TECHNOLOGIES15557

 .......................................................................................................3D GEOBIM15557

 .........................................................................STE  ABIDA FRERES EL FATH15557

 ......................................................................................STE STATION BACHA15552

 .............................................................................STE EL HALI FAMILY PARA15552

 ...........................................................................................STE CHAYMAGRO15552

15552شرك7اكاشا كسبريسا رف2د................................................................................ 

 ....................................................................................................  STE BOTIKILI15552

 ....................................................................................... STE SORABTO TRAV15552

 ..........STE CENTRE PRIVE SN POUR DEVELOPPEMENT PERSONNEL15559

 ..............................................................................................  STE KETABKOM15559

 ................................................................................................... STE 3A ARCHI15559

 .............................................................  STE ASWAR RISK MANAGEMENT15559

 ...............................................................................................  STE ABMETRAL15559

 ................................................................................................STE HAMDITRA15559

 ........................................................................................STE SUD PARTNERS15560

 ...........................................................................................................KO. CARS15560

 .................................................................................................................  NPRO15560

 .................................................................................................DIVA OPTIQUE15560

 ................................................................................................... 15560شرك7ا مسعدن)

 .........................................................................................STE. SOKETRAMED15560
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 ............................................................................BEN ALARIBI IMMOBILIER15561

 .................................................................JORF FERTILIZERS COMPANY IV15561

 .................................................................JORF FERTILIZERS COMPANY III15561

 .................................................................. JORF FERTILIZERS COMPANY II15561

 ................................................................... JORF FERTILIZERS COMPANY I15561

 ................................................. INDO MAROC PHOSPHORE SA IMACID15561

 .........................................  SI2A(7815561  شرك7ا  دل 78ا لفالح7ال  صناع7ا  تح2يل

 ....................................................................................................YB HOLDING15562

 .......................................................................................................AHG ETUDE15562

 ..........................................................................................ABH CONSULTING15562

 ................................................................................. VOYAGE NOUR MARIA15562

 ....................................................................................... STE. HILAL LILBINAE15562

 ...................................... STE. MELOUSSA ABDERRAHMAN BOIS SMAB15562

 .......................................................................................IRBISKOU TRAVAUX15563

15563شرك7اف2ينكسدرتسامرللك2.............................................................................. 

 ................................................................................ HYDRO ADVISOR(715563شرك

 .................................................................................................................   S2JM15563

 .............................................................................................................. AXE MA15564

 .................................................................................  SOCIETE AFRICA AZUL15564

 ...............................................................................EXCLUSIVE INVEST(715564شرك

 .............................................................................................CHATR ART(715564شرك

215565)باف8ت2غ............................................................................................................ 

15565د لناتالن............................................................................................................. 

 STE EL JAWAHIR POUR LA FABRICATION DE SANDALES ET BOTTES

 ...........................................................................................EN PLASTIC15565

 .................................. STE AOUNA DE PROMOTION IMMOBILIERE15565

 .................................. STE AOUNA DE PROMOTION IMMOBILIERE15565

 ............................................................................................STE MELLAL AGRI15566

 ................................................................................................SKAB TRAVAUX15566

 ...........................................................................STE ICHNIOUAN SOUDALI15566

 ...................................................................................................STE REDLAILA15566

 ........................................................................................................DTA IMMO15566

 .......................................................................................................... BANIMED15567

 ..............................................................................TOTAL GYM SOLUTIONS15567

 .......................................................................................... STE TECNO RABAT15562

 ................................................................................................. TRACONSABRI15562

 .................................................................................... TRAITEUR FOUTOUH15562

 ....................................................................................................KINE IMPACT15562

 ................................................................................................LITTLE FRENCH15562

 ...........................................................................................................TBA COM15569

 ............................................................................. STE AF OCEAN ATLANTIC15569

 ....................................................................................................PACIFIC-MAR15569

 ...........................................................................................................TUE-RATS15569

 .............................................................................. BARBER FIVE BROTEHRS15569

 ............................................................................STE PEAKY BLINDERS CAR15569

15570مطعماعزا  شام................................................................................................... 

 ...................................................................... STE ZBIR HOUCINE GUERCIF15570

 ......................................................................................................BH GARDEN15570

 ..........................................................................SUNLIGHT PRODUCTIONS15570

 ....................................................................................................ERAI MONDE15571

 ...........................................................................................................ECO BAIN15571

 ........................................................................................... AL FASSIA ISKANE15571

 ........................................................................................................ IRRIGREEN15571

 ..................................................................................... DOMAINE AZOKRAF15572

 .................................................................................................... TATWIRCOM15572

 ................................................................................................. STE SOFIDCOF15572

 ........................................................................................ARZS CONSULTING15573

 .................................................................................................. AILE SERVICES15573

 .............................................................................GESTRAVO IMMOBILIERE15573

 .....................................................................................EL KHARCHI PROMO15574

 ..........................................................................STE KISSAN CASH SARL AU15574

 .........................................................................................................MEDLAND15574

 ...................................................................................... STE MEGA CREATIVE15575

 ........................................................................ YACO FRUIT DISTRIBUTION15575

 ......................................................................SOCIETE AGRICOLE AIN LHAJ15575

 ................................................................................ IDYAS CONSTRUCTION15576
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 ............................................................................. 15576ك8تابكسا لتصدورال الستير د

15576شرك7ا  د لديام8ثال........................................................................................... 

 .................................................................................. STE ADDEPANGE SARL15576

 .....................................................................................HB ASSURANCES MA15577

 ............................................................. MAADA PROMOTION S.A.R.L A.U15577

15577ك2نط2 راديا 8م8يرادلام2كادلر............................................................................. 

 ..................................................................................ABDELKADER EL LEON15572

15572ك2نط2 رام8لتيتاشادلام2كادلر............................................................................. 

 .................................................................TRANS AOULAD MEHDI ET FILS15572

 ...................................................MOHAMED CHEDDAL ARCHITECTURE15572

 .................................................................................STE CHEMAITI SARL AU15579

 .................................................................................................................  STIA15579

 ..................................................................................................... M.E AGENCY15579

 .............................................................................................................OMSSAL15520

 ................................................................................ AUTOLUM ZEMMOURI15520

 ......................................................................................................B.H.A.N CAR15520

 .................................................................« HICT CONSULTING SARL AU »15520

 ............................................................................................... TIJAGHT TRANS15521

 ..........................................................................................LIMITLESS DESIGN15521

 ...................................................................................LAAMIM ALUMINIUM15521

 ......................................................................................................... DECO H.A 15522

 .........................................................................................................ACTA EASY15522

 ........................................................................................... HIYA DECO STYLE15522

  ENTREPRISE DES TECHNIQUES MODERNES DES TRAVAUX  sigle

 ...................................................................................................E.T.M.T15522

 ...................................................................STE HUILLERIE GHALI SARL AU15522

 ...........................................................................................DESIGN PARQUET15523

 ................................................................................ PROFONDE SOLUTION15523

 ........................................................................................... WAMA DENTAIRE15523

 .................................................................................................. INTERDISTRIB15524

 ......................................................................................................IRG CAPITAL15524

 ..............................................................................................GALARDI TRANS15524

 ................................................................................. ECO PLANET DELIVERY15524

 .................................................................................................. PSAD MAROC15524

 ...............................................................................................KENITRA SANTE15525

 .......................................................................................KHOURIBGA IMMO15525

 .................................................................................................CAT’S GARDEN15526

 ......................................................................................................LEUCOTHEE15526

 .................................................................................................. FA-BRA PARTS15526

15527ف.إ.أ.ماتر نس...................................................................................................... 

 ...............................................................................................BLINK.MA SARL15527

 ................................................................................................. EL WAY TRANS15527

 .................................................................................................. RYMMOBILER15527

 .......................................................................................................... PARA BEN15522

 ......................................................................................................... MAYDER’S15522

15522ياسادوفل2بمنت................................................................................................. 

 .................................................................................................. BENJI BARAKA15529

 ...........................................................................................................AMANATI15529

STRATEGY  INTERNATIONAL15529))شامام.......................................................... 

 ...................................................................................................... IMMOMENJ15529

 ..................................................................................................... HA UNIVERS15590

 ........................................................................................... CHRONO RENOV15590

 .......................................................................................................STE TALEHA15590

 .......................................................................................................STE TALEHA15591

 .......................................................................................................STE TALEHA15591

 ............................................................................................. MERY’S BUFFETS15591

 ..................................................................... CENTRALE GENERALE ACHAT15591

 .......................................................................... SOCIETE KALATRANS SARL15592

 ...........................................................................................................AMANATI15592

 ...........................................................................................................AMANATI15592

 ........................................................................................................AMNAYDIS15592

 .............................................................................................OPC JET SARL AU15593

 ............................................................................................... South café wave15593

 ........................................................................................FORCINET SARL AU15593

 ...............................................................................AL HAMD IMMO 1 SARL15593

 .................................................................................STE PETIT OISEAU SARL15594
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 ........................................................................................... FINHELP SARL AU15594

 ...............................................................................................ECOAL NEGOCE15594

 ................................................................................................REEWOP AUTO15595

 ............................................................................................. ILNARJ TRAVAUX15595

15595أنترناس28نالاريالا ستيتابزنيس......................................................................... 

15595ريالا ستيتات2ريزم.............................................................................................. 

 .......................................................................................D3BIOPRO SARL AU15595

 ........................................................................................ STE BLEU LAVANDE15596

 .........................................................................................JAMALI EXTRA BATI15596

 ......................................................................................VICTORIA CATERING15596

 .......................................................................................................STE TALEHA15597

 ........................................................................................TRAVEL AND SHINE15597

 ...................................................................................................STE Y.J TRANS15597

 .........................................................................................HAJAR CARRELAGE15597

 .....................................................................................................BREAK FIRST15592

15592دلساخ2ياس....................................................................................................... 

 ...................................... MAROCAINE DE L’HYDRAULIQUE MODERNE15592

 ............................................................................................WI NOUR PROJET15592

 ..............................................................................EUROAF CORPORACION15599

 ...................................................................................................ARON MEDIA15599

 .......................................................................................S.C.P BOURNAZILLE15600

 .......................................................................... POLYCLINIQUE VOLUBILIS15600

 .........................................................................DIZA TRANSPORT SARL AU15600

 ............................................................................................................. MOOVA15600

 ..........................................................................GLOBAL HYGIENIC GROUP15601

 .......................................................................................... MA LOU PHARMA15601

 ........................................................................................D3DISTRA SARL AU15601

 .................................................................................ADER CONSTRUCTION15602

 .............................................................................H-RAF HOUSE CLEANING15602

 ........................................................................................... «I.C.C PROPERTY»15602

 ...............................................................................................STE ACHBA CAR15602

 ................................................................................................................2A PUB15603

 .................................WAFA ASSURANCE REAL ESTATE MANAGEMENT15603

 .................................................................. CABINET D’EXPERTISE AOUAM15604

 ........................................................................................... EROBI TECH(715604شرك

 . «SOCIETE DES TRAVAUX NOUVELLES ET AMENAGEMENT «STNA 15604

 ............................................................................................................ATLAS 4715604

 ............................................................................. COSMOS TECHNOLOGIE15605

 ........................................................................................................ NEW PLAN15605

 ..................................................................................BOUNYAMED PROMO15605

 ........................................................................................MARRAKECH MITTI15606

 ........................................................................................................S.M.E.R.V.A15606

 ......................................................................................................OMADANTE15606

 ................................................................ADBIB TRAVAUX D’ALUMINIUM15606

 ......................................................................................................NEGO KHAL15607

 ...................................................................................STE HAJ BRAHMI SARL15607

15607 ألج8الا ألص2ل................................................................................................... 

 .............................................................................................. INVEST MABANI15607

 ...................................................................................BRITISH CENTRE TWO15607

15602 ألج8الا ألص2ل................................................................................................... 

 ..................................................................................BOUNYAMED PROMO15602

 ......................................STE ASSOUR PROJET SARL()15602)) س2رابرلجياش.م.م

 ..........................................................................................OULAHYANE BOIS15602

 ..................................................ANSOUSS DISTRIBUTION MORROCCO15609

BATELEC4YOU15609)))))بات8ل8ك4و2.......................................................................... 

 ................................................................................................................OMAPI15609

 .......................................................................................................JORF FOOD15609

 ............................................................................................................... GROPC15610

 .................................. (Etablissement CARDIFF INTERNATIONAL (Privé15610

 ........................................................ STE BEKKHOUCHA MULTI SERVICES15610

 ...........................................................................................................SICOMEK15611

 ..................................................................................HTM CONSTRUCTION15611

 ..........................................................................TOGATHER DISTRIBUTION15611

 ..................................................................................................CHAOUI CASH15612

 .................................................................................................... MOZI SPORT15612

 .................................................................STE OULED CHBANA LILISKANE15612
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 .................................................. EDAMOUNE LITANCHI’ATE  AL BARAIM15613

 ........................................................................GDE CONSULTING SARL AU15613

 ................................................................................. STE PHINGOO MAROC15613

 .....................................................................................................AFRICA LENS15614

 ..................................................................................DIGITAL DATA SYSTEM15614

 ...............................................................................................FAD LUX TRANS15614

 .....................................WAFA ASSURANCE REAL ESTATE INVESTMENT15614

 ................................................................................................. TECHNOMALL15615

 ........................................................................................................ SERAMART15615

 .................................................................................STE IDEA WINGS PROD15616

 ............................................................................................................ AUDITEX15616

 ............................................................................................M&S EXPERIENCE15616

 .................................................................................................FANZO TRANS15616

 ............................................................................................................ AUDITEX15617

 ..............................................................................EXCEL COMPTA SARL AU15617

 ............................................BOULANGERIE-PATISSERIE LES TROIS FEES15617

 ........................................................................................................ GHIZ PARA15617

 ..............................................IMDLASS REAL ESTATE(15617) مدالساريالا ستاوت

 .........................................................................................GENIUS CLEANING15612

 .............................................................................PETROLES NUMBER ONE15612

 ..................................................................................................B. M VOYAGES15619

 ...............................................................................................................AMIWA15619

 ............................COMPTOIR GÉNÉRAL DU COMMERCE TANGEROIS15619

 .................................................................................. CLIMAFROID ENERGIE15619

 .......................................................................................................CAP BETON15620

 .................................................................................................... AMAROMED15620

 ............................................................................................ MATJAR BAKKALI15620

 .................................................................................M.O.M TRAVAUX SARL 15620

 ........................................................................................ NORTH CAR WASH15621

 .................................................................................................. TRANS ABUER15621

 .............................. SOCIETE BADR TRAVAUX,TRANSPORT ET SERVICE15621

 ...................... LABORATOIRE MAROCAIN DES ESSAIS ET CONTROLE15622

15622فيرط2ناأش.إر...................................................................................................... 

 ................................................................SANITAIRE AL BOUGHAZ NORD15623

15623ص2فتا يساسف7................................................................................................. 

 ............................................................. SOCIETE MIDNOUR CALL SAR AU15623

 ................................................................................................... BASMA TRAD15624

 .................................................................................................TARYA BOBINE15624

 .......................................................................................................BOUTLILITE15624

 .................................................................................................................  VKM15625

 ...............................................................................BOURZIGUEN TRAVAUX15625

 .............................................................................................GOLD PÉPINIÈRE15625

 ................................................................................................... ALHARBI CAR15626

 ..................................................................SMART CONTROL SOLUTIONS15626

 .............................................................. BOULANGERIE PATISSERIE RCOZ15626

 ........................................................................................... FIMADIL SARL AU15627

 ................................................................................... MENUISERIE DAOUDI15627

 ........................................................................................... KAWTAR PROMO15627

 ...................................................................................................... TRUST CALL15627

 .......................................................................STE EL BORDIJI BRT SARL AU15622

 ................................................................................................. SABOR SAKAN15622

 ........................................................................................C-H SURVEILLANCE15622

 ............................................................................................................... LOCAD15622

15629إنفستمنتافاندام8دوطر نين............................................................................... 

 .................................................................. SERVICES GESTION EL YAMANI15629

 ..............................................................................RETECH TECHNOLOGIES15629

 ..........................................................................CONSTRUCCION FADELMI15629
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15236لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2)................................................................................... 

إعالناعناإود عالنشرامشرلعامرس2مابإعالناأنا ملنفع7ا  عام7اتق�ضيابإحد ث)

 ملدرس7ا  2طن78ا لهندس7ا ملعماري7ابأكادوراباو ماع7ا وحضري7األكادور)

بعما 7اأكادور)-)إد التنانالبنزعاملك78ا وحق2قا ملشاع7افيا  عقارا  الزم)

15239 هذ ا  غرض)............................................................................................ 

إعالناعناإود عالنشرامشرلعامرس2مايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اإحد ث)

مدرس7ابحياب2ح ارابجماع7ام8ضارابإقل8ما  دري2شالتنزعابم2جبه)

 ......................................... 15241ملك78ا  قطع7ا ألرض78ا  الزم7ا هذ ا  غرض)

إعالناعناإود عالنشرامشرلعامرس2مايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اإحد ث)

ملك78) بم2جبها لتنزعا بإقل8ما  دري2شا بنا  طيرا بجماع7ا مدرس7ا

 .......................................... 15242  قطعتينا ألرضيتينا  الزمتينا هذ ا  غرض)
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إعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2مايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتق2ي7اتزليد)

بعضاقص2راجماع7افركل7ا  سفلىاباملاء)  صاوحا لشربابجماع7افركل7)

 ..... 15244  سفلىالتنزعابم2جبهاملك78ا  قطع7ا ألرض78ا  الزم7ا هذ ا  غرض)

إعالنابإود عالنشرامشرلعاقر را 2زيرا القتصادال ملا 78الإصالحا إلد رةابنزع)

مدرس7ا ملختارا  س2�ضي) إلحد ثا ملك78ا  قطع7ا ألرض78ا  الزم7ا

15245بجماع7اعيناعت8قابعما 7ا  صخير تابتمارة)........................................ 

 4712 عدد) باو ريدةا  رسم78ا ملشرلعا ملرس2ما ملنش2را تعدوليا  ستدر كا

باإلعالنات) 122() وخاص7ا )  صفح7) (2003 أبريل) (2 بتاريخ)   صادرةا

  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7ال ملعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتزليد)

مدون7اإفر ناباملاء)  شرلبالتنزعابم2جبهاملك78ا  قطعتينا ألرضيتين)

 .......... 15247  الزمتينا هذ ا  غرضاباو ماع7ا وحضري7اإلفر نابإقل8ماإفر ن)

 4632 عدد) باو ريدةا  رسم78ا ملشرلعا ملرس2ما ملنش2را تعدوليا  ستدر كا

   صادرةابتاريخ)2)أغسطس)2001))  صفح7)4299() وخاص7اباإلعالنات

  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7ال ملعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتق2ي7)

تزليدامدون7امكناساباملاء)  شرلبا نطالقاامنا  ثقبارقم)2444/22 

 ............................................................. 15242بجماع7ا قصيرابإقل8ما وحاجب)

 5655 عدد) باو ريدةا  رسم78ا ملشرلعا ملرس2ما ملنش2را تعدوليا  ستدر كا

5960() وخاص7اباإلعالنات )  صفح7) (2021 مارس) (17    صادرةابتاريخ)

  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7ال ملعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتق2ي7)

تزليدامدون7اإفر ناباملاء)  شرلبا نطالقاامنا  ثقبا و دودال  ثقب)

ملك78ا  قطع7ا ألرض78ا  الزم7ا هذ ) بم2جبها لتنزعا (1412/22 رقم)

15250  غرض).................................................................................................... 

 5455 عدد) باو ريدةا  رسم78ا ملشرلعا ملرس2ما ملنش2را تعدوليا  ستدر كا

بتاريخ)17)ماي)2017) وخاص7اباإلعالناتا  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7)

ل  ذيايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7انزعا مللك78ا قطعاأرض78املداقناة)

 ملاء) تق2ي7ا  قن2 تا و ه2ي7ا لماء)  صاوحا لشربابتيزنيتابس8دي)

15251 فنيالتيزنيتاباوخصاصاباو ماع7ا  تر ب78ا  ركادةابإقل8ماتيزنيت)........ 

فيا و ريدةا  رسم78اعدد) تعدولياملشرلعا ملرس2ما ملنش2رانصها  ستدر كا

2002)) وخاص7اباإلعالناتا  قان2ن78ال  قضائ78() 9)أبريل) بتاريخ)  4920

ل ملعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتزليدا  ساكن7ا  قرلي7اآلسفياباملاء)

 ............................. 15252  شرلبالتنزعابم2جبها  بقعا ألرض78ا  الزم7ا ذ ك)

فيا و ريدةا  رسم78اعدد) تعدولياملشرلعا ملرس2ما ملنش2رانصها  ستدر كا

لكذ ا الستدر كا  تعدوليا  صادر) (2015 سبتمبر) (16 بتاريخ) (5362

2016) وخاص7) وناور) (13 بتاريخ) (5325 عدد) باو ريدةا  رسم78ا

باإلعالناتا  قان2ن78ال  قضائ78ال ملعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7اتزليد)

  ساكن7ا  قرلي7اآلسفياباملاء)  شرلبالتنزعابم2جبها  قطعا ألرض78)

 ....................................................... 15253  الزم7ا هذ ا  غرضابجماع7اشهدة)

إعالناعنالضعالنشرامشرلعامقررا  تخليايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7ابناء)

 000+310 منشأتينافنيتيناعلىال داوحضرالل دا ربعاف8ماابينان.ك)

لبا تخلياعن) (6 علىامست2ىا  طريقا  2طن78ارقم) (000+312 لان.ك)

15254ملك78ا ألر �ضيا  الزم7ا هذ ا  غرضابإقل8ماتازة)..................................... 

 ستدر كاتعدوليالقعافيانشراإعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2ما  صادر))

باو ريدةا  رسم78انشرةا إلعالناتا  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7اعدد)

يعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7ا  ق8ام) (2015 أكت2بر) (22 بتاريخ) (5374

»إمف2ت) مقطع) لمر كشا بينا  د را  ب8ضاء) تثن78ا  سك7ا بأشغالا

لصخ2را  رحامن7«)بيناناك)141+400)ل)145+700)باو ماع7ا  قرلي7)

15259صخ2را  رحامن7)..................................................................................... 

 ستدر كاتعدوليالقعافيانشراإعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2ما  صادر))

باو ريدةا  رسم78انشرةا إلعالناتا  قان2ن78ال  قضائ78ال إلد ري7اعدد)

5595)بتاريخ)22)وناور)2020)يعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7احذفا ملمر)

 ............................................ 15262رقم)6024)لبناء)قنطرةاعندان.ك)21,632 

إعالناعنامشرلعامرس2مايعدلامشرلعا ملرس2م))  صادر))باو ريدةا  رسم78))

بتاريخ (5629 عدد) ل إلد ري7ا ل  قضائ78ا  نشرةا إلعالناتا  قان2ن78ا

يعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7ا  ق8امابأشغالاحذف) (2020 16)سبتمبر)

منا وخطا  سككي) (51.200 قنطرةاعندان.ك) لبناء) (4049  ملمرارقم)

  ر بطابينا  د را  ب8ضاء)لمر كشابجماع7ا وحساسن7ابإقل8مابرش8د)..

إعالناعنالضعالنشرامشرلعاقر رايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7ات2س8عاطريق)

لتجزئ7ا  سعادة) (OA 25 بيناطريقا  ته8ئ7) (OA 23   ته8ئ7ا  ر بط7)

م2ض2عا  رسما  عقارياعدد)16454/سالبنزعاملك78ا  قطع7ا ألرض78)

15263  الزم7ا هذ ا  غرض)................................................................................ 
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إعالناعنالضعالنشرامشرلعاقر رايعلناأنا ملنفع7ا  عام7اتق�ضيابته8ئ7اطريق))

  2 2جاملركزا  ص8ان7ال  تخزينا ملنجزامناطرفاشرك7ا  د را  ب8ضاء)

15266 لنقلالبنزعامل8ك7ا  قطع7ا ألرض78ا  الزم7ا هذ ا  غرض)...................... 

تزليد) أنهامنا ملنفع7ا  عام7ا يعلنا إعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2ما

باملاء)  صاوحا لشرب) قمرةا   ساكن7ا  تابع7ا ل ماع7ا  تر ب78ا وتا

ملك78ا  قطعا ألرض78ا  الزم7ا هذ ) بم2جبها لتنزعا بإقل8ما وحس8م7ا

15262  غرض).................................................................................................... 

إعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2ماولغياليع2ضامشرلعا ملرس2ما ملنش2ر)

يعلناأنهامن) (2009 مارس) (12 بتاريخ) (5029 باو ريدةا  رسم78اعدد)

 ملنفع7ا  عام7اتزليدا  دل ليرا  تابع7ا ل ماع7ا  تر ب78اعيناوحصن)

باملاء)  صاوحا لشربابإقل8ماتط2 نالتنزعابم2جبهاملك78ا  قطعا ألرض78)

15272  الزم7ا هذ ا  غرض)................................................................................ 

إعالناعنالضعالنشرامشرلعامرس2ماولغياليع2ضامشرلعا ملرس2ما ملنش2ر)

باو ريدةا  رسم78اعدد)5612)بتاريخافاتحاو2 28)2020)  ذيايعلناأنه)

منا ملنفع7ا  عام7اتق2ي7اتزليدامدونتيافاسالمكناساباملاء)  صاوح)

 لشربا نطالقامناسدا دريسا ألللابإقل8مالز نالتنزعابم2جبهاملك78)

15272  قطعا ألرض78ا  الزم7ا هذ ا  غرض)....................................................... 

 5030 عدد) باو ريدةا  رسم78ا ملشرلعا ملرس2ما ملنش2را تعدوليا  ستدر كا

بتاريخ)23)مارس)2009)ل  ذيايعلناأنهامنا ملنفع7ا  عام7امداقناه،)بناء)

ثالثامحطاتا لضخا تزليدامركزا الخصاصاباملاء)  شرلباباو ماع7)

15220  تر ب78اس8دياحساونا لعليابإقل8ماتيزنيت).......................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزما ملعلن2نافيام8د نا إلشهارا  قان2نياإثباتاه2يتهمال  سلطاتا ملسندةاإ يهم.
لالاتتحملا إلد رةاأو7امسؤل 78اف8مااوتعلقابمضم2نا إلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE HAD NAS TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكا  2ح8د
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا51امكرراشارعا

م2الياعبدا  عزيزا قام7ا الملامكتبا
رقما7ا  قن8طرة

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

تم) (2021 و2 28) (7 بتاريخ) (   تأسي�ضي)

لضعانظاماأسا�ضيا شرك7امحدلدة)

ح ت) بشريكا  2ح8دا  ملسؤل 78ا

 ملميز تا  تا 78):

  شكلا  قان2ني):)شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78ابشريكالح8د.

نقل) مقاللا (:   هدفا الجتماعي)

خدماتا  نقل) تقدوما  الفر د،)

 وخاص7ال عمالا لا نشاء تامتن2ع7.

 STE HAD NAS (:   تسم78)

.TRANS SARL AU

مكرراشارع) (51 (:  ملقرا الجتماعي)

م2الياعبدا  عزيزا قام7ا الملامكتب)
رقم)7)  قن8طرة.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تق88دهاابا س لا  تجاري.

في) محددا (:   رأسمالا الجتماعي)

 1000 مقسم7ا لى) درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاجم8عهاامحررةالم2زع7اعلى)

  شكلا  تالي):

 1000 (.... هذلزا نس)   س8دا

حص7.

ع8نتا  شرك7ا  س8د) (:   تس8ير)

غير) ملدةا كمسيرا هاا هذلزا نسا

محدلدة.

%) الحت8اطا  قان2ني) (5 (:  الرباح)

ل  باقياونقل.

 31 فاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

ديسمبر.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا

با قن8طرةاتحتارقما  س لا  تجاري)

61519)بتاريخ)12)و2 28)2021.

1 P

 الستاحاسعادا  شباب

م2ثق7

مقرها):)52)شارعا وحسنا  ثانيا قام7از زي7)

مكتبارقم)9-2)  قن8طرة

STE A.N.H.S
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

مقرهاا الجتماعيا:از لي7اشارعا

غانديالمباركادكاليا  قن8طرة

  رأسمالا:ا100.000ادرهم

حصص) تف2يتا عقدا بمقت�ضىا

ف2تا  سادة) (،2021 3) بريل) بتاريخ)

عبد) لحف�ضيا ن2را  دونا   صفديا

ب) حصصهما ملقدرا جم8عا هللا،)

1000)حص7،)  تياوملك2نهاافياشرك7)

A.N.H.S)ش.م.م،) فائدةا  س8داالرك2)

عثمان.

لتبعاا قر ر تا  شريكا  2ح8د،)

تقررامااولي):

تماتعدولا  بن2د)6،)2،)7)ل15)من)

  ق2 نينا  تنظ8م78ا لشرك7.

ن2ر)  ستقا 7ا  س8دا  صفديا

)من)   دونال  س8داحف�ضياعبداهللا)

  تس8يرالتع8ينا  س8داعثماناالرك2)

كمسيراجدوداملدةاغيرامحدلدة.

حذفا هد فا  شرك7ا  قدوم)
لتغ8يرا  هدفا لىا النعاشا  عقاري.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) (2  البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)

2021،)تحتارقم)25044.
 لخالص7ال الشهار

 الستاحةاسعادا  شباب

2 P

خبيرامحاسب

 دا  شركاء

412)شارعاب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

 STE BIOMEDICAL
DIAGNOSTIC

SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78ا ملحدلدة

ح تا  شريكا  2ح8د
رأسما هاا:ا500.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ازنق7ا بنا ميرا
رقما21ادربا 2ب8الا  طابقا  سفلي،ا

ب2رك2نا  د ر  ب8ضاء
  س لا  تجاريارقما:ا239.743

بم2جباقر ر تا  شريكا  2ح8د،)
تقرر) (،2021 و2ن28) (9  ملنعقدابتاريخ)

مااولي):
من) حص7ا (3000 لنقل) ب8عا
نصيبا  س8داو2نسافكري،) فائدة)
 AFRICARE HEALTH AND شرك7)
طرف) منا ،) ملمثل7ا (SERVICES
محمدا مينا  شرقالي)   سادةا

لمخائ8لاب2ريكين.
حص7،) فائدة) (500 لنقل) ب8عا

  س8دامحمدا مينا  شرقالي.
تع8ينا  سادةاو2نسافكري،)عمر)
حمزةا  شرقاليالي2نسا  ناشاش8بي)

كمسيروناجددا لشرك7.

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7)

 لىاشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ال عادة)

ص8اغ7ا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)6)و2 28)2021،)

تحتارقم)725723.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

3 P

خبيرامحاسب

 دا  شركاء

412)شارعاب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

 STE ARADE ECO

AQUACULTURE
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا46اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا3ا  شق7ارقما6ا

  د ر  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا434.001

محضرا و معا  عام) بم2جبا

و2ن28) (14 بتاريخ)  ملختلطا ملنعقدا

2021)تقررامااولي):

لضعا  شرك7ا صبح) معاون7ا نا
ل ستمر ر) رأسما هاا (1/4 من)  قلا

نشاطها.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)6)و2 28)2021،)

تحتارقم)725.724.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

4 P
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خبيرامحاسب

 دا  شركاء

412)شارعاب2رك2نا  د ر ب8ضاء

 SONS CAPITAL
SARLااAU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ح تا  شريكا  2ح8د

رأسما هاا:ا10.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اازنق7ا6ا كت2برا

رقما6ا  طابقا3ا  شق7ارقما3اا

  د ر  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا345.259

بم2جبا  قر رتا  شريكا  2ح8د)

بتاريخ)11)و2ن28)2021)تقررامااولي):

لضعا  شرك7ا صبح) معاون7ا نا

ل ستمر ر) رأسما هاا (1/4 من)  قلا

نشاطها.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)6)و2 28)2021،)

تحتارقم)725.725.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

5 P

خبيرامحاسب

 دا  شركاء

412)شارعاب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

AYLIS PARTICIPATION
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78ا ملحدلدة

رأسما هاا:ا10.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ازنق7ام2�ضىابن2ا

نصيرا  طابقا  ر بعا  شق7ارقما463ا

  د ر  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا225.257

محضرا و معا  عام) بم2جبا

و2ن28) (15 بتاريخ)  ملختلطا ملنعقدا

2021)تقررامااولي):

 ستقا 7ا  س8دةاع8دةابر دةامن)

مهامهااكمسيرةا لشرك7.

منا) هشاما وتا تع8ينا  س8دا

كمسيراجدودا لشرك7.

ملسيرل) شطبا  تع8ينا  قان2نيا

ص8اغ7ا  نظام) ل عادةا   شرك7ا

 السا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)2)و2 28)2021،)

تحتارقم)725.227.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

6 P

خبيرامحاسب

 دا  شركاء

412)شارعاب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

STE AYLIS IMMOBILIER

SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكا  2ح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ازنق7ام2�ضىابن2ا

نصيرا  طابقا  ر بعا  شق7ارقما463ا

  د ر  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا227.373

بم2جبامحضرا  قر ر تا  شريك)

تقرر) (2021 و2ن28) (15   2ح8دابتاريخ)

مااولي):

 ستقا 7ا  س8دةاع8دةابر دةامن)

مهامهااكمسيرةا لشرك7.

منا) هشاما وتا تع8ينا  س8دا

كمسيراجدودا لشرك7.

ملسيرل) شطبا  تع8ينا  قان2نيا

ص8اغ7ا  نظام) ل عادةا   شرك7ا

 السا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)2)و2 28)2021،)

تحتارقم)725.226.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

7 P

 داشركاء

  س8دا قصبيافؤ د

خبيرامحاسب

412)شارعاب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

 STE EVEXIA HEALTH

SERVICES

SARL

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ازنق7ا بنا ميرا

  شق7ارقما19ا  طابقا اللل،ا

ب2رك2نا  د ر  ب8ضاء

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)17)ماي)2021،)

لضعا  نظاما السا�ضيا شرك7) تما

خصائصها) محدلدةا ملسؤل 78،)

كا تالي):

 STE EVEXIA HEALTH(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (SERVICES SARL

مسؤل 78ا ملحدلدة.

:) هد فا  شرك7اس2 ء)  مل2ض2ع)

فيا ملغربا لافيا وخارج):

معد ت) لتجارةا لتصدورا  ستير دا

ل  ك2 شفا  تشخ8ص78)  ملختبر تا

 ملختبرو7.

 ستير دالتصدورالتجارةا ملعد ت)

) ملنتج،) مل2 د،) ل الجهزةا  طب78)

  برمج8ات،) ملعد ت،) الدل ت،)

ل ملستعمل7،)  ملعد تا و دودةا

 الجهزةا  قابل7ا لزرع،) الجهزة)

 ملخصص7(.

تجم8ع،) )تصم8م،) نتاج،) تصن8ع)

مر قب7ا و 2دة،)  تغل8ف،) معاو 7،)

لضعا  عالمات،)  تخزين() الجهزة)

  طب78امنا يان2ع.

ل  تدريب،) ملساعدة)  ملش2رةا

  تقن78.

ل  تمث8ل) ل  ت2زيعا   تس2يقا

لتصدور) لكذ كا ستير دا   تجاريا

جم8عا الصنافالجم8عا  سلعالجم8ع)

 ملعد تال المد د تامنا يان2ع.

عمل8اتا  تمث8ل) بجم8عا   ق8اما

جم8عا  عمل8ات) كذ كا   تجاري7ا

  صناع78ال ملا 78العمل8اتا اللر ق)

بغرض) مباشرةا  ملا 78ا ملرتبط7ا

  شرك7.

جم8عا ملعامالت) عام،) لبشكلا

ل  عقاري7) ل  صناع78ا   تجاري7ا

بشكل) ل ملا 78،) ملرتبط7ا ل ملنق2 7ا

مباشرا لاغيرامباشراباالش8اء) ملذك2رة)

 عاله،)ل  تيامناشانهااتعزيزاتحق8قها)

مشارك7) لكذ كا يا لتط2يرها،)

مباشرةا لاغيرامباشرة،)باياشكلامن)

 الشكال،) لافيا  شركاتا  تياتسعى)

 تحق8قا هد فامماثل7ا ةاح تاصل7.
زنق7ا بنا مير) (:  ملقرا الجتماعي)

19)  طابقا اللل،) رقم)   شق7ا

ب2رك2نا  د ر  ب8ضاء.

و2م) منا سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تق88دابا س لا  تجاري.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

بق8م7) حص7ا (1000 مقسم7ا لى)

100)درهما لحص7ا  2 حدة،)محررة)

 فائدةا  شركاء)كمااولي):

  س8دامحمدا مينا  شرقاليافي)

حدلد)......)350)حص7.

في) حمزةا  شرقاليا عمرا   س8دا

حدلد)......)550)حص7.

(....   س8داو2نسافكريافياحدلد)

100)حص7.

مجم2ع)......)1000)حص7.

1سن7) :)يسيرا  شرك7املدة)  الد رة)

ل حدة.

  س8داعمراحمزةا  شرقالي.

  س8داو2نسافكري.

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

 لى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

  س لا  تجاريارقم):)503455.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)5)و2 28)2021،)

تحتارقم)725.392.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

8 P
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 لدوريك

مكتبا لخبرةال وحسابات

36) اشارعا نفاا  د ر  ب8ضاء

 STE AKS PROPERTY
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2021 و2 28) (6 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

لضعا  نظاما السا�ضيا شرك7)

خصائصها) محدلدةا ملسؤل 78ا

كا تالي):

 STE AKS PROPERTY(:(78تسم  

.SARL

 مل2ض2ع):) هد فا  شرك7اكا تالي):

كر ء)  عقار ت)   تنم78ا  عقاري7،)

ل النعاشا  عقارياعم2ما.

مجمعات) عمار ت،) قامات،) بناء)

س8اح78.

كر ء) ر �ضي) شر ء،) ستغالل،)

لعمار ت.

تس8ير) كر ء،) ستغالل،) شر ء،)

من) مبن78ا مقتناةا لا عقار تا لب8عا

قطعا ل) شكلا علىا طرفا  شرك7ا

بامللك78ا ملشترك7)....

شرك7) عندا (:  ملقرا الجتماعي)
36) نفا،)  طابقا اللل) » لدوريك«)

  د ر  ب8ضاء.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تق88دهاابا س لا  تجاري.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

 100 حص7ابق8م7) (1000 مقسما لى)

محررةاكل8ا) درهما لحص7ا  2 حدة،)

نقد .

  شركاء):

(،NEO SB SARL AU شرك7)

محدلدة،) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

مقرها) درهم،) (100.000 رأسما ها)

زنق7) (6 با د ر  ب8ضاء)  الجتماعيا
با س لا  تجاري) مق8دةا ب2سانك،)

ومثلها) (،394121 رقم) با د ر  ب8ضاء)

بطاقته) ب2بكرا  صفر لي،)   س8دا

.BE721375(2طن78ارقم  

(،FACKBRIDGE SARL شرك7)
محدلدة،) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
مقرها) درهم،) (10.000 رأسما ها)
أ) ( (36 با د ر  ب8ضاء)  الجتماعيا
مق8دة) شارعا نفا،)  طابقا اللل،)
با د ر  ب8ضاء) با س لا  تجاريا
ومثلهاا  س8دةانادو7) (،444209 رقم)
.C2253(مك2 ر،)بطاقتها  2طن78ارقم
(،MAEK SARL AU شرك7)
محدلدة،) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
مقرها) درهم،) (10.000 رأسما ها)
زنق7) (6 با د ر  ب8ضاء)  الجتماعيا
با س لا  تجاري) مق8دةا ب2سانك،)
با د ر  ب8ضاء)رقم))327443،)ومثلها)
بطاقته)   س8دمحمدا مينا  كان2ني،)

.BK250905(2طن78ارقم  
 3 ملدة) تسيرا  شرك7ا (:  الد رة)

سن2 تاكمسيرةالح8دة):
مغرب78) مك2 ر،) نادو7ا   س8دةا
مزد دةافي)31)ديسمبر)1955،)) ملق8م7)
با د ر  ب8ضاء)3)زنق7ا 8يرا نفاابطاقتها)

.C2253(2طن78ارقم  
  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

 لى)31)ديسمبرامناكلاسن7.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)9)و2 28)2021،)

تحتارقم)726299.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

9 P

STE MARY FECTORY’S
SARL AU
تأسيساشرك7

(: في) تاريخاتس 8لا  عقدا  عرفيا
11)و2ن28)2021)بتمارة،))ل  تياتحمل)

 وخصائصا  تا 78):)
:)  تجارة،)   هدفا الجتماعي)

  تغذو7ا  عام7.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
نقد ،)لهياتمثل)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
(: هي) حصصا ملشارك7ا ملك78ا
 1000 (: مريما الدري�ضي)   س8دةا الا

حص7ا ي)100.000)درهم.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
 ملقرا الجتماعي):)رقم)30)شق7ارقم)
زنق7ام2اليا حمدا  2ك8لياحسان) (2

  رباط.
هيا  س8دة) :) ملسيرةا   تس8ير)
 المريما الدري�ضياملدةاغيرامحدلدة.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا
153457)باملحكم7ا  تجاري7ابا رباط.
10 P

STE GOOD STAF PRO
SARL

HAYاAPPTN°3اIMN°39ا:اSIEGEا
CYMا2اDIYAREL(MANSOURا

RABAT
RC(N°127807ا:ا

مد لالتا و مع) بمقت�ضىا
 29 بتاريخ)   عاما الستثنائيا
رقم) تحتا 2021) ملس لا و2ن28)
 R E 2 0 2 1 0 0 2 7 3 9 4 2 0 4 6 ،
CA26760،(OR(21873/2021)قرر)

مااولي):
علىا ستقا 7ا  س8د)  ملصادق7ا

 مينا  عسري.
محمدا ملرسني) تع8ينا  س8دا تما

كمسيرا فترةاغيرامحددة.
تح8ينا  قان2نا السا�ضي.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
2021،)تحت) 7)و2 28) با رباطابتاريخ)

رقم)115997.
11 P

 
 STE RAMACOLOR

PEINTURES
.S.A

شرك7امساهم7ا
رأسما هاا:ا20.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اا  طريقا  س8ارا
  د ر  ب8ضاءا  رباط،اكلما12،ا
حيا  قدساس8ديا  برن2�ضيا

  د ر  ب8ضاء
إنا و معا  عاما الستثنائي 
ش.م.) بانتيرا ر ماك2 2را  شرك7ا
 .RAMACOLOR PEINTURES S.A
 ملنعقدابتاريخ)22)و2ن28)2021)قد):

بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا رفعا قررا

من) با كاملا محررةا درهم،) (100

 وحساباتا و اري7ا لمساهمينا دى)

  شرك7.

رأسمال) ق8م7ا برفعا  عترفا

  شرك7ا لى)20.000.000)درهم.
منا  قان2ن) (»2« عدلا  بند)

  تأسي�ضيا لشرك7.

)  عاديا ملنعقد) إنا و معا  عام)

و2ن28) (22 بتاريخ) بصف7ا ستثنائ78ا

2021)قد):

قبلا ستقا 7ا ملسيرونا  قدماء)

لأعطاءهمابر ءةاحم7ابخص2صامدة)

تس8يرهما لشرك7.

عيناكمسيروناجددا لشرك7،)ملدة)

6)سن2 تا  سادة):

مهدياأمزيل) عبدا  ناصرا مزيل،)

لمرل ناأمزيل.

 نا مل لسا الد ريا ملنعقدابتاريخ)

2021)قداعينا  س8داعبد) 22)و2ن28)

  ناصرا مزيلاكرئيسامل لسا الد رة)

جم8عا  صالح8اتا تس8ير) لخ2 ها

  شرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با د ر  ب8ضاء)بتاريخ)9)و2 28)2021،)

تحتارقم)726253.
منا جلا ملستخرجال الشارة

  تس8ير

12 P

دو2 نا الستاحةارتيب7ا  سقاط

م2ثق7)

42)زنق7ا  2احرا كد ل

  هاتف):)05.37.67.06.31/32

  فاكس):)05.37.67.11.29

 STE SERVICE TECHNIQUE

DE SECURITE ROUTIERE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8د

هب7احصصا جتماع78
تلقته) رسميا عقدا بمقت�ضىا

م2ثق7) رتيب7ا  الستاحةا  سقاطا

(،2021 7ل2)ماي) (، (4 با رباطابتاريخ)

زهرةا زلجها) ه2ك7ا لهبتا  س8دةا
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  س8داكمالاسع8داحقا النتفاع)50 
ل بناتهاا  س8د ت) حص7ا جتماع78ا
فاطم7) كمالا كمالا حسان،)
حقا  رقب7،) لكمالا ومان،)   زهر ء)
تملكها) حص7ا جتماع78،)  تيا (100
ح تا ملسؤل 78) فيا  شرك7ا   2 هب7ا
ح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا
 SERVICE TECHNIQUE DE(ملسماة 
ش.م.م.،) (،SECURITE ROUTIERE
ل  تي) درهم،) (10.000 رأسما ها)
حي) بسال،) مقرهاا الجتماعيا و2جدا
3)  طابقا اللل) 776)  قطاع)   سالم)
ل ملس ل7ابا س لا  تجاريا ملمس2ك)
باملحكم7ا البتد ئ78) بكتاب7ا  ضبطا
22.925)منا  س ل) بسالاتحتارقم)

  تحل8لي.
قررا و مع) هذها  هب7ا لعلىا ثرا

  عامامااولي):
منا  قان2ن) (7 تغ8يرا  فصل)

 السا�ضيا لشرك7.
 ستقا 7ا  س8دةاه2ك7ازهرةامن)

مهامهااكمسيرةا شرك7.
سع8د) كمالا تع8ينا  س8دا
فاطم7ا  زهر ء) كمالا ل  س8دةا
أل) س2ياا كمسيرونا لشرك7ا لعملا
جم8ع) منحهاا معا مستقل7ا بصف7ا
غير) لملدةا   صالح8اتا  2 سع7ا

محدلدة.
تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
تحت) (،2021 و2ن28) (3 بتاريخ) بسالا

رقم)36.723.
 لب8انال  نشر

 الستاحةا  سقاطارتيب7

13 P 

دو2 نا الستاحةارتيب7ا  سقاط

م2ثق7)

42)زنق7ا  2احرا كد ل

  هاتف):)05.37.67.06.31/32

  فاكس):)05.37.67.11.29

 STE IMPRIMERIE
PAPETERIE AKRACH

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
تح8ينا  شرك7ابعدالفاةامساهم

تع8ينامسيرون
تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7

تلقته) رسميا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق7) رتيب7ا  الستاحةا  سقاطا
ماي) ل21) (18،20 بتاريخ) با رباطا

قداقررا و معا  عاما شرك7) (،2021

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا ملسماة))

 IMPRIMERIE PAPETERIE
تح8ينا  قان2ن) ش.م.م.،) (AKRACH

لفاةا  س8د) بعدا  السا�ضيا لشرك7ا

(،2021 22) بريل)  شم2لاعمرابتاريخ)

جم8عا وحصص) عادتا ح8ثا

وملكهاا  ها ك) كانا  الجتماع78ا  تيا

لهم) فيا  شرك7ا 2رثتها  قان2ن8ينا

سع8دة) زلجتها  س8دةا  عر ئ�ضيا

من78،) ل بنائها  شركاء) شم2لا

فص8ل،)أمينالزينب.

لعلىا ثراهذها  تغ8يراقررا و مع)

  عاما لشرك7ا ملذك2رةامااولي):
منا  قان2ن) (7 تغ8يرا  فصل)

 السا�ضيا لشرك7.

ف8صل) تع8ينا  س8دونا شم2لا

كمسيرونا لشرك7) ل شم2لا مينا

جم8ع) منحهماا معا س2ياا  لعملا

  صالح8اتالملدةاغيرامحدلدة.

تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با رباطابتاريخ)27)ماي)2021،)تحت)
رقم)114933.

 لب8انال  نشر

 الستاحةا  سقاطارتيب7

14 P 

STE DIGITWAN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا90.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا49اشارعا الطلسا

 كد لا  رباط

فسخا  شرك7اقبلا الل ن
محضرا و مع) ملد ل 7ا تبعاا

 3 بتاريخ)   عاما الستثنائيا ملنعقدا

 DIGITWAN 2021،) شرك7) ماي)

شارع) (49 لمقرهاابا رباط،) ش.م.م.،)

 الطلسا كد لاتقررامااولي):

فسخا  شرك7اقبلا الل نا بتد ء)

مناتاريخ)30) بريل)2021.

كمصفيا لشرك7ا  س8د) تع8ينا

عبدا  عزيزا المامي.

49)شارعا الطلس) (: مقرا  تصف78)
 كد لا  رباط.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
با رباطابتاريخ)2)و2 28)2021،))تحت)

رقم)116129.
بمثاب7امقتطفالب8ان

15 P

STE GIMES DA VINCI
RC(N°:451547ا

4RUE(AL(IMAMا:اSIEGEا
MOUSLIM OASISا

CASABLANCA MAROC
بم2جبامحضرا  قر را الستثنائي)
فبر ور) (25 بتاريخ)  لشريكا  2ح8دا

2021،)تقررامااولي):
 GROUPE شرك7) بب8عا  قر را
 INTERNATIONAL DE
 MANAGEMENT DES
 ETABLISSEMENTS DE SOINS
GIMES S.A)) شرك7ا كدوتال)
شرك7) فيا سهما ( (1000   قابض7)
أي) (،GIMES DE VINCI SARL AU

  رأسمالابا كامل.
  تعدولا ملادتين)6)ل7)منا  نظام)

 السا�ضي.
محمد) تاك8دا ستقا 7ا  س8دا

ب2زبعامنامهمامهاكمسير.
طا ب) رشديا تع8ينا  سادةا

ل حمدا كدومامسيروناجدودون.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) ( (7 في) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

2021،)برقم)725237.
16 P

 STE EMERGE
MANAGEMENT

.S.A
CAPITALا300.000ا:اDHS
RUEا5ا:اSIEGE(SOCIALا

 DES(TILLEULS(VILLA(N°2
ROOSEVELT CASABLANCAا

تأسيساشرك7
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)3 
ماي)2021،)تما نشاء)شرك7امساهم7)

تتميزاباوخصائصا  تا 78 :

 STE EMERGE (:  السم)
.MANAGEMENT S.A

شكلا  شرك7):)مساهم7.
  غرض):)غرضا  شرك7افيا ملغرب)

لخارجهاه2):
  بحثاعنامنافذاتجاري7.

عقدا  شر كات) فيا  ملساعدةا
  تجاري7.

  بحثاعنا  فرص.
عملا ل) فيا يا مشارك7ا  شرك7ا
شرك7اتما نشاؤهاا لاسيتما نشاؤها.
جم8عا ملعامالت) عام،) لبشكلا
  تجاري7ا لا  صناع78ا لا ملا 78ا ل)
 ملنق2 7ا لا  عقاري7ا ملتعلق7ابشكل)
مباشرا لاغيرامباشرابم2ض2عا  شرك7)
ثان2ي) ثان2يا لا مماثلا لا ب�ضيء)  لا

يساهمافياتط2يرها.
مدةا  شرك7):)99)سن7.

 RUE  5 (:  ملقرا  رئي�ضي)
 DES( TILLEULS( VILLA( N°2

.ROOSEVELT CASABLANCA
وحددارأسمال) (: رأسمالا  سهمي)

بمبلغ)300.000)درهم.
)تمادفعامبلغانقدي) (:  ملساهمات)
قدره)300.000)درهما لى)3000)سهم)
درهمامدف2ع7ابا كامل) ( (100 بق8م7)
لمخصص7ا لمساهمينابمااوتناسب)

معامساهماتهم.
تبدأافيافاتح) (:   سن7ا الجتماع78)
كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.
محضرا و معا  عام) بم2جبا
تقرر) (،2021 ماي) (3 بتاريخ)   عاديا
 4 تع8ينا عضاء)مجلسا الد رة،)ملدة)

سن2 ت):
  س8دار م2ندافرحات.

  س8دةاغا 78ابناعبدا و ل8ل.
  س8دةا حالمابناني.

  س8دةاهاجرابناعمار.
بم2جبامحضرا ملد لالتامجلس)
(،2021 ماي) (3 بتاريخ)  الد رةا الللا

تقرراتع8ين):
رئيسا) فرحات،) ر م2ندا   س8دا

مل لسا الد رة.
مدور ) عمار،) بنا هاجرا   س8دةا

منتدبا.
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با س ل) تما  تق88دا  شرك7ا
رقم) تحتا با د ر  ب8ضاء،)   تجاريا

510213)في)2)و2 28)2021.
17 P

STE EMERGE TRADING
.S.A

CAPITALا300.000ا:اDHS
RUEا5ا:اSIEGE(SOCIALاا
DES(TILLEULS(VILLA(N°2ا
ROOSEVELT CASABLANCA

تأسيساشرك7
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
شرك7) تما نشاء) (،2021 30) بريل)
مساهم7اتتميزاباوخصائصا  تا 78):

 STE EMERGE (:  السم)
.TRADING  S.A

شكلا  شرك7):)مساهم7.
  غرض):)غرضا  شرك7افيا ملغرب)

لخارجهاه2):
  بحثاعنامنافذاتجاري7.

عقدا  شر كات) فيا  ملساعدةا
  تجاري7.

  بحثاعنا  فرص.
عملا ل) فيا يا مشارك7ا  شرك7ا
شرك7اتما نشاؤهاا لاسيتما نشاؤها.
جم8عا ملعامالت) عام،) لبشكلا
  تجاري7ا لا  صناع78ا لا ملا 78ا ل)
 ملنق2 7ا لا  عقاري7ا ملتعلق7ابشكل)
مباشرا لاغيرامباشرابم2ض2عا  شرك7)
ثان2ي) ثان2يا لا مماثلا لا ب�ضيء)  لا

يساهمافياتط2يرها.
ندةا  شرك7):)99)سن7.

 5 RUE (:  ملقرا  رئي�ضي)
 DES( TILLEULS( VILLA( N°2

.ROOSEVELT CASABLANCA
وحددارأسمال) (: رأسمالا  سهمي)

بمبلغ)300.000)درهم.
)تمادفعامبلغانقدي) (:  ملساهمات)
قدره)300.000)درهما لى)3000)سهم)
درهمامدف2ع7ابا كامل) ( (100 بق8م7)
لمخصص7ا لمساهمينابمااوتناسب)

معامساهماتهم.
تبدأافيافاتح) (:   سن7ا الجتماع78)
كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.

محضرا و معا  عام) بم2جبا
تقرر) (،2021 ماي) (3 بتاريخ)   عاديا
 4 تع8ينا عضاء)مجلسا الد رة،)ملدة)

سن2 ت):
  س8دار م2ندافرحات.

  س8دةاغا 78ابناعبدا و ل8ل.
  س8دةا حالمابناني.

  س8دةاهاجرابناعمار.
  س8داريمياكاز ف8ت.

بم2جبامحضرا ملد لالتامجلس)
(،2021 ماي) (3 بتاريخ)  الد رةا الللا

تقرراتع8ين):
رئيسا) فرحات،) ر م2ندا   س8دا

مل لسا الد رة.
عبدا و ل8ل) بنا غا 78ا   س8دةا

مدور اعاما.
با س ل) تما  تق88دا  شرك7ا
رقم) تحتا با د ر  ب8ضاء،)   تجاريا

510203))في)2)و2 28)2021.
18 P

PME CROISSANCE
STE AU CAPITAL RISQUEا
AYANT LA FORME DE STEا

ANONYME
ANGLE(RUEا:اSIEGE(SOCAILا
AHMED CHARCI ET RUE ALIا

ABDERAZAK
اRESIDENCE LES CHAMPSا

 D’ANFA D QUARTIER RACINE
-CASABLANA
RC : 262313

قر ر تا و معا  عام) علىا بناء)
و2ن28) (23  الستثنائيا لشرك7ابتاريخ)

2021،)تقررامااولي):
غير) مالا  شرك7ا ر سا تخف8ضا
  ناجماعناخسائرامبلغ)16.000.000 

درهم.
تعدولا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
مجلس) إلىا تف2يتا  صالح8اتا
 إلد رةا تس 8لا النجازا  نهائي)

 تخف8ضارأسا ملال.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28) (7 في) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)725225.
19 P

GR IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا10.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا1277اشارعا2ا
مارساحيامسر اعينا  شق

با د را  ب8ضاء
ساتا:ا357593

بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)
  عاديابتاريخ)2)و2ن28)2021،) 2رثت)
ديسمبر) فاتحا و2ما   شريكا ملت2فىا
مع) حسنا رك8با 2020)  س8دا

  شريكا الخر.
 قداتقررامااولي):

 عالنالفاةا  شريكا  س8دارك8ب)
حسن.

ملك) فيا حص7ا (50.000 تقس8م)
 100 فئ7) منا حسنا رك8با   س8دا
درهما لحص7اعلىالرثتها  قان2نين.

تغيرا  بندا  سابع،)رأسا ملال،)من)
  قان2ن.

تعينامسيرةاجدودةالهي):
  س8دةاملحامدياسعادا تق2مامع)

 ملسيرا ألللا  س8دابناصرامفرلم.
تحدوثا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
7)و2 28)   تجاري7ابا د را  ب8ضاء)و2م)

2021،)تحتارقم)725966.
20 P

MGM TRANSPORT
SARL AU

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابا د ر)
تم) (،2005 أكت2بر) (27 في)   ب8ضاء)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا
ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 وخصائصا الت78):
.MGM TRANSPORT(:(78تسم  
  هدف):) ستير دالتصدورامعاو 7)
لتمث8ل) لتجارةا تس2يقا   نقلا
جم8عا ملعد ت) لتشغ8لا لتصم8ما
لعام7) عام7ا بصف7ا ل ملركباتا
  عمل8اتا  تجاري7،)  صناع78،)
لغيرا  عقاري7)  ملا 78،)  عقاري7ا
غير) ألا مباشرةا بصف7ا  ملختلف7ا

مباشرةاباألنشط7ا ملشاراإ يهااأعاله.

 ملقرا الجتماعي):)شارعاحز ما  كبير)
عمارةافاحيا ملحمديا  د را  ب8ضاء.
 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتأسيس)

  شرك7.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
مقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)100 
علىا  شريكا  2ح8د) م2زع7ا درهما

.JAMAL GOUDA(س8د  
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)
فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

 JAMAL GOUDA(تماتعينا  س8د
كمسيرا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

ل  تس 8ل) تما إلود عا  قان2نيا
با س لا  تجارياباملحكم7ا  تجاري7)
با د را  ب8ضاء)و2م)22)ن2فمبر)2005،)

تحتارقم)269962.
21 P

CASTOS HZ
قر را و معا  عام) بم2جبا

 الستثنائياقررا  شركاء)مااولي):
علىا  فسخ) تمتا ملصادق7ا
من) ألل نها لشرك7ا بتد ء)   سابقا

تاريخه.
 MOHAMED تعينا  س8د)

CHOUIKIA)مصفيا لشرك7.
تحدودامقرا  تصف78.

 GR ATTAKADOUM GH2
 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

.CASABLANCA
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 30 و2م) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021،)تحتارقم)724769.
22 P

STE UBIC
SARL

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابا د ر)
(،2021 أبريل) (26 بتاريخ)   ب8ضاء)
 100.000 رأسما ها) (UBIC  شرك7)
شارع) (: مقرهاا الجتماعي) درهم،)
حبيب) جعفرا بنا لزنق7ا ب2رك2نا
رقم) 2)  طابقا ألللا إقام7ا ملشرق)
عن) تما العالنا 3)  د را  ب8ضاء،)

  تعدولا  تالي):
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:)  ق8ام) تجاري) نشاطا  ضاف7ا

بأعمالا  بناء)لتشي8دا ملباني.

باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

17)ماي)2021،)تحتارقم)772324،)

تعدولارقم)17953.

23 P

IRVA
SARL

Pôle(urbain(etا:اSIEGE(SOCIALا

Industriel OMRANE SAHELا

TRANCHE4ا

LOT51اPH-HAD(SOUALEM

قر را و معا  عام) بم2جبا

 الستثنائيافي)19)ماي)2021،)فيا  د ر)

 IRVA شرك7) شركاء) قررا   ب8ضاء)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا
رأسما ها)3.000.000)درهمامااولي):

تمدوداغرضا  شرك7.

منا  نظام) (2 تعدولا ملادة)

 ألسا�ضياعلىا  نح2ا  تالي):

لفي) فيا ملغربا غرضا  شرك7ا

 وخارجا ملمارس7ا ملباشرةاألا  تعاقد)

منا  باطن.

 الالتال ألجهزةال مل2 دا  كهربائ78)

لإجز ئهاالمس التا  ص2تاألا جهزة)

ل  ص2رةا  تلفزي2ن78) إعادةا النتاجا

إعادة) ألا جهزةا لمس التا  ص2تا

 النتاجال جز ء)لملحقاتاهذ ا و هاز.

جم8عاعمل8اتا  ت2زيعال  تمث8ل،)

لخاص7ا  شركاتا ملصنع7ا لمعد ت)

ل  تغل8ف) ل  تعبئ7ا ل مل2 دا وخاما

ألا مل2 دا وخام) ل مل2 دا  ك8م8ائ78ا

ل  تعبئ7ا لمنتجاتا  غذ ئ78ال مل2 د)

ل مل2 دا  ك8م8ائ78) ل  تعبئ7ا  وخاما

مستحضر تا  تجم8ل) ملنتجاتا

ل مل2 د) ل ملنظفات،) مل2 دا وخاما

  ك8م8ائ78ا صناع7ا  طالء.

 ستير دالتصدورانفسا ملنتجات.

در س7ا ألس2 قا القتصادو7)

لجم8عا ملنافذا  تجاري7ابهدفانشر)

 ملنتجاتاح تا  عالماتا  تجاري7.

  بحثاعناجم8عابر ء تا الختر ع)
ل  عمل8ات) ل  تر خ8صا ل  عالماتا
 ملتعلق7ابأنشطتها ،)لأخذهاالشر ئها)

ل ملساهم7افيهاالب8عهاال ستغال ها.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (2 بتاريخ) ببرش8دا  البتد ئ78ا
627)س لاتجاريارقم) 2021،)برقم)

.15029
24 P

DECLIC COMMUNICATION
SARL

رفعارأسمالا  شرك7
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
2021) ل معا  عام) و2ن28) (14
قرراشركاء)  شرك7ارفع)  الستثنائي،)
رأسمالا  شرك7امن)200.000)درهم)
 2000 بزيادة) درهما (400.000 إلى)
درهم) (100 بق8م7) جدودةا حص7ا

 لحص7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ)   تجاري7ا لد را  ب8ضاء)
22)و2ن28)2021،)تحتارقم)724542.
25 P

AUDITEC MEDICAL
SARL

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
(،2021 ماي) (22 في) با د را  ب8ضاء)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةاح تا وخصائصا آلت78):
 AUDITEC MEDICAL (:   تسم78)

.SARL
  هدف):)مست2رداباو مل7))تاجر(.
فيا ملعد تا  طب78)   تجارةا

لتكن2 2دواا ملعل2مات.
 RUE  15 (:  ملقرا الجتماعي)
 AIN CHIFAE QUARTIER

.BOURGOGNE CASABLANCA
 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتأسيس)

  شرك7.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
مقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهمام2زع7اعلى):

 OUMAMA BELFQUIH(س8دة  

200)حص7.

 MOUNIR KADALOUI   س8د)

200)حص7.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

 OUMAMA تعينا  س8دة) تما

ملدة) كمسيرةا لشرك7ا (BELFQUIH

غيرامحدلدة.

باملركز) تما إلود عا  قان2نيا

با د را  ب8ضاء)  و ه2يا الستثمارا

و2م)22)ماي)2021.

س لا  تجاريارقم)506625.

26 P

SARABIA TRAVAUX 

ET NEGOCE
SARL AU

  تعدولافيا  قان2نا ألسا�ضي
رفعارأسمالا  شرك7

قررا  شريكا  2ح8دا شرك7)

 SARABIA TRAVAUX ET NEGOCE

و2مها  2 حد) كرينا سع8دا   س8دا

 2021 سن7) و2ن28ا منا ل  عشرلنا

مااولي):
ب) رأسمالا  شرك7ا رفعا

من) لنقلها درهما (1.500.000

 3.000.000 إلى) درهما (1.500.000

درهماعناطريقاخلق)15.000)حص7)

 جتماع78امنافئ7)100)درهما كتتبت)

لسددتاكمااولي):

مع) باملقاص7ا درهما (1.100.000

 وحسابا و اريا لشريكا  2ح8د.

درهما ألرباحا ملؤجل7) (400.000

) ألرباحا  غيرام2زع7()خصصتاكلها)

 لشريكا  2ح8دا لشرك7ا  س8د)

سع8داكرين.

حص7) (15.000 كرين) سع8دا

 جتماع78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) فاتحا بتاريخا بطنج7ا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)6102.

27 P

JINANE LUX
شاحاماما شريكا  2ح8د
رأسمالا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ابطنج7اإقام7ا
 وحمدارقما3اشارعاس8جلماس7ا

طابقا1
تك2يناشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةا شريكالح8د
بمقت�ضىاسنداعرفيامؤرخابطنج7)
لمس ل) (،2021 و2ن28) (22 بتاريخ)
لتحتارقم) (،2021 و2ن28) (22 بتاريخ)
فقداتماإنشاء) (5222/7049  إلود ع)
لإقام7اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

ل  تياتتضمنا ملميز تا  تا 78):
  تسمJINANE LUX(:(78)شاحامام)

 لشريكا  2ح8د.
  هدف):)إنا  شرك7اتهدفاإلى):

ب8عا  س8ار ت) لس8طا (: أساسا)
 و دودةال ملستعمل7.

  شر ء،)  ب8ع،) الستير د،)
  تصدور،) ملتاجرة،)  سمسرة،)
بشكل) ل  تجارةا  إلرسا 78،)  تمث8لا

عام.
كلا  عمل8ات) عم2ما،) أكثرا
) ملا 78)   تجاري7،)  صناع78،)
ل  عقاري7األا  غيرا  عقاري7الخص2صا)
  سمسرةا  تيا هااعالق7امباشرةاأل)
غيرامباشرةابأحدا ألهد فا  سا ف7)
  ذكراألاكلاهدفامماثلاألامشابه.

إقام7) طنج7،) (:  ملقرا الجتماعي)
س8جلماسا) شارعا (3 رقم)  وحمدا

طابق))1.
و2م) منا تنطلقا سن7ا (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
ب) حددا رأسا ملالا الجتماعيا
 1000 إلى) محزئا درهما (100.000
 100 ق8م7) ح تا حص7ا جتماع78ا
خصصتا لس8د) درهما ل2 حدا
حص7) (1000 عبدا مل 8دا  عماري)

 جتماع78.
ل  كلامقابلاأد ء)  ق8م7انقد املا)

مجم2عه)100.000)درهم.
  تس8ير):)ل حداألاأكثرامنا ملسيرون)

بصالح78ال سع7.
عينا  س8داعبدا مل 8دا  عماري)

مسيرا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
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من) تنطلقا (:   سن7ا الجتماع78)
فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

إنا  نتائجا  صاف78) (:   نتائج)
بعدا القتطاعاتا  قان2ن78)  لشرك7ا
ل  تنظ8م78،)تقسمابينا  شركاء)على)
حسباعددا وحصصا ململ2ك7ا كل)

ل حدامنهم.
:)تما نجازها دى)  إلود عا  قان2ني)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
تحت) (،2021 و2 28) (2 و2م) بطنج7ا
112065)لتحت) س لا  تجاريارقم)

رقما إلود ع)244112.
28 P

 COSMIQUE
CONSTRUCTION
شاحاماما شريكالح8د

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
 شريكالح8د

ح تارأسمالا:ا10.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ابطنج7،اقطع7ا
نصرارقما133اطريقا  رباط
تك2يناشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةا شريكالح8د
بمقت�ضىاسنداعرفيامؤرخابطنج7)
ح ت) شرك7ا لإقام7ا إنشاء) تما فقدا
تتضمن) ل  تيا محدلدةا مسؤل 78ا

 ملميز تا  تا 78):
 COSMIQUE (:   تسم78)
م) ما حا ( ش) (CONSTRUCTION

 شريكا  2ح8د.
  هدف):) نا  شرك7اتهدفاإلى):

أعمالا  بناء)  عام7) (: أساسا)
ل وخاص7.

عقاري7ا  شرك7) شرك7ا نشاطا
  عام7ا لمبانيا  سكن78األا  صناع78)

  عام7ال وخاص7.
كلا  عمل8ات) عم2ما،) أكثرا
) ملا 78)   تجاري7،)  صناع78،)
ل  عقاري7األا  غيرا  عقاري7الخص2صا)
  سمسرةا  تيا هااعالق7امباشرةاأل)
غيرامباشرةابأحدا ألهد فا  سا ف7)
  ذكراألاكلاهدفامماثلاألامشابه.

قطع7) طنج7،) (:  ملقرا الجتماعي)
نصرارقم)133)طريقا  رباط.

و2م) منا تنطلقا سن7ا (99 (:  ملدة)
  تأسيس.

ب) حددا رأسا ملالا الجتماعيا
100)حص7) 10.000)درهمامحزئاإلى)

 جتماع78اح تاق8م7)100)درهم.
  تس8ير):)ل حداألاأكثرامنا ملسيرون)

بصالح78ال سع7.
مسير) قدلرا ملكرفا عينا  س8دا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
من) تنطلقا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.
إنا  نتائجا  صاف78) (:   نتائج)
بعدا القتطاعاتا  قان2ن78)  لشرك7ا
ل  تنظ8م78،)تقسمابينا  شركاء)على)
حسباعددا وحصصا ململ2ك7ا كل)

ل حدامنهم.
:)تما نجازها دى)  إلود عا  قان2ني)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
2006،)تحت) 10)أكت2بر) بطنج7او2م)

س لا  تجاريارقم)29225.
29 P

 STE EL HICHOU MAJAZ
LOGISTIQUE

شاحامام
ح تارأسمالا:ا100.000ادرهم
 ملقراا الجتماعيا:امركزا  قصرا

  صغير،ا  بلدو7الق8ادةاقصرا مل ازا
فحصاأنجرة

تك2يناشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدة

بمقت�ضىاسنداعرفيامؤرخابطنج7)
لمس ل) (،2021 و2ن28) (15 بتاريخ)
لتحتارقم) (،2021 و2ن28) (16 بتاريخ)
تم) فقدا (،69773  إلود عا  قان2ني)
لإقام7اشرك7اح تامسؤل 78) إنشاء)
تتضمنا ملميز ت) ل  تيا محدلدةا

  تا 78):
 EL HICHOU MAJAZ(:(78تسم  

LOGISTIQUE)شاحامام.
  هدف):)إنا  شرك7اتهدفاإلى):

أساسا):)نقلا  ضائع.
لخدمات) نقلا  بضائعا  سري7ا

  نقل.

ل  دل 78) شرك7ا  نقلا  2طن78ا
  عام7ا ملتعلق7ابا شاحناتال  سفن)
لكذ ك) ل  سفنا لشحنا  شاحناتا
  عمل8اتا ملتعلق7ابهاابشكلامباشراأل)

غيرامباشر.
ل  تفني) ل  ل2جستيا   نقلا  بريا

ل  بحري.
لك8لاشحن.

لتصدور) ل ستير دا لب8عا شر ء)
جم8عا ملركباتا  برو7ا لنقلا  دللياأل)
  برياألاغيرهامنالسائلا مل2 صالت.

عمل8اتا  نقلا لبضائع) جم8عا
ل ألشخاص.

  عب2رافيا و مارك.
ل  تجارة) ل  تصدورا  الستير دا

  عام7ا لمنتجاتامناأيان2ع.
في) بجم8عا  2سائلا  ملشارك7ا
جم8عا  شركاتا  تياتماإنشاؤهااأل)
تك2ن) قدا ل  تيا إنشاؤهاا   تياسيتما
س8ما) لالا بهدفا  شرك7ا مرتبط7ا
طريقا  شركاتا و دودة،) عنا

لمساهماتا  رعاو7.
كلا  عمل8ات) عم2ماا أكثرا
  تجاري7،)  صناع78،) ملا 78)
ل  عقاري7األا  غيرا  عقاري7الخص2صا)
  سمسرةا  تيا هااعالق7امباشرةاأل)
غيرامباشرةابأحدا ألهد فا  سا ف7)
  ذكراألاكلاهدفامماثلاألامشابه.

مركزا  قصر) (:  ملقرا الجتماعي)
  صغير،)  بلدو7الق8ادةاقصرا مل از)

فحصاأنجرة.
و2م) منا تنطلقا سن7ا (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
ب) حددا (: ر سا اللا الجتماعي)
 1000 إلى) مجزئا درهما (100.000
 100 ق8م7) ح تا حص7ا جتماع78ا

درهما ل2 حداخصصتال):
 330 عبدا ال ه)   س8دا  هيش2ا

حص7.
حص7) (670  النس7ا  هيش2انه8ل7)

 جتماع78.
ل  كلامقابلاأد ء)  ق8م7انقد املا)

مجم2عه)100.000)درهم.
  تس8ير):)ل حداألاأكثرامنا ملسيرون)

بصالح78ال سع7.

ع8نتا النس7ا  هيش2انه8ل7امسيرة)
 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

من) تنطلقا (:   سن7ا الجتماع78)
فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

إنا  نتائجا  صاف78) (:   نتائج)
بعدا القتطاعاتا  قان2ن78)  لشرك7ا
على) ل  تنظ8م78اتقسمابينا  شركاء)
حسباعددا وحصصا ململ2ك7ا كل)

ل حدامنهم.
تما نجازها دى)  إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
تحت) (،2021 و2ن28) (30 بطنج7او2م)
117971)لتحت) س لا  تجاريارقم)

رقما إلود ع)244021.
30 P

STE HAROUN ASSISTANCE
شاحاماماشال

ح تارأسمالا:ا100.000ادرهم
 ملقراا الجتماعيا:اطنج7اإقام7ا
 وحمدارقما3اشارعاس8جلماساا

طابقا1
تك2يناشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةا شريكالح8د
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابطنج7)
لمس ل) (،2021 و2ن28) (23 بتاريخ)
لتحتارقم) (،2021 و2ن28) (23 بتاريخ)
(،52661/7049  إلود عا  قان2ني)
ح ت) شرك7ا لإقام7ا إنشاء) تما فقدا
تتضمن) ل  تيا محدلدةا مسؤل 78ا

 ملميز تا  تا 78):
 HAROUN (:   تسم78)
ما شريك) ما حا شا (ASSISTANCE

لح8د.
  هدف):)إنا  شرك7اتهدفاإلى):

إسعافا لنقل) س8ارةا (: أساسا)
  طبياعناطريقا  بر..

كلا  عمل8ات) عم2ماا أكثرا
  تجاري7،)  صناع78،) ملا 78)
ل  عقاري7األا  غيرا  عقاري7الخص2صا)
  سمسرةا  تيا هااعالق7امباشرةاأل)
غيرامباشرةابأحدا ألهد فا  سا ف7)
  ذكراألاكلاهدفامماثلاألامشابه.

إقام7) طنج7ا (:  ملقرا الجتماعي)
س8جلماسا) شارعا (3 رقم)  وحمدا

طابق))1.
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و2م) منا تنطلقا سن7ا (99 (:  ملدة)
  تأسيس.

ب) حددا (: ر سا اللا الجتماعي)
 1000 إلى) مجزئا درهما (100.000
 100 ق8م7) ح تا حص7ا جتماع78ا

درهما ل2 حداخصصتال):
  س8دازعب2لياحمزة)1000)حص7.
ل  كلامقابلاأد ء)  ق8م7انقد املا)

مجم2عه)100.000)درهم.
  تس8ير):)ل حداألاأكثرامنا ملسيرون)

بصالح78ال سع7.
مسير)) حمزةا زعب2ليا عينا  س8دا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
من) تنطلقا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.
إنا  نتائجا  صاف78) (:   نتائج)
بعدا القتطاعاتا  قان2ن78)  لشرك7ا
على) ل  تنظ8م78اتقسمابينا  شركاء)
حسباعددا وحصصا ململ2ك7ا كل)

ل حدامنهم.
تما نجازها دى)  إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
تحت) (،2021 و2 28) (2 و2م) بطنج7ا
112067)لتحت) س لا  تجاريارقم)

رقما إلود ع)244119.
31 P

SMARTSOURCE CO
طنج7ا42ازنق7اأن2 ل

رأسمالا:ا100.000ادرهم
  س لا  تجاريارقما107201
تف2يتا وحصصا الجتماع78

بمقت�ضىاسنداعرفيامؤرخابطنج7)
لمس ل) (2020 ديسمبر) (10 بتاريخ)
لتحتارقم) (،2021 و2ن28) (22 بتاريخ)
46665/2021،)ف2تا  س8د)  إلود ع)
حصصها الجتماع78) سع8دا لياشا
ل  س8د) حص7ا جتماع78ا (200
حص7ا جتماع78) (130 علي) لرياشا
عبد)  صاوحا  س8دا  فا�ضيا و انيا
إالهالح كاف2تا  س8دالرياشاعلي)
حص7ا جتماع78ا صاوح) (330 أوضا)
  س8دال باشابيراجاكسار،) وحصص)
د خل) عليهاا وت2فرا  الجتماع78ا  تيا
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
ش) (SMARTSOURCE CO  ملسماة)

 100.000 حاماماح تارأسمالاقدره)
 42 درهمالمقرهاا الجتماعيابطنج7)
أن) قررل ا أن2 ل،) ملساهم2نا زنق7ا
  شرك7ا عتبارامنا  28م)10)ديسمبر)

.2020
 مل2 فق7اعلىانقلاملك78ا سهم.

 نسحابامناشرك7ا  س8دالياش)
سع8د.

حتىا  28ما و اري) مست2فيا
  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

منا  قان2ن) ل7) (6 تعدولا مل2 د)
 ألسا�ضي.

تما نجازه) إنا إلود عا  قان2نيا
 دىاكتاب7ا  ضبطاباملحكم7ا  تجاو7)
تحت) (،221 بطنج7او2مافاتحاو2 28)

رقما إلود ع)244042.
32 P

MENUISERIE MAGISTIQUE
شاحامام

رأسمالاقدرها:ا10.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:اطنج7امجمعا

 وحسنياشارعامحمدا  سادساكما7ا
قطع7ارقما2اأنسا2اصابا3495

  س لا  تجاريارقما34747
فسخا  شرك7

إنا  شركاء) لشرك7ا ملسماة)
ش) (MENUISERIE MAGISTIQUE
حاماماشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)
درهم) (10.000 قدره) رأسمالا ح تا
مجمع) بطنج7ا لمقرهاا الجتماعيا
كم) محمدا  سادسا شارعا  وحسنيا
7)قطع7ارقم)2)أنس)2)صاب)3495 
قررل ابتاريخ)12)وناور)2021،)مااولي):
فسخا  شرك7ابصف7اسابق7األل نها))
MENUISERIE MAGISTIQUE)شاح)
ماما عتبار امناهذ ا  تاريخاتصف8تها)
لمكان) ل30) (29 لفقاا لمادتين)

  تصف78امقرا الجتماعيا لشرك7.
  س8دامل2دامحمدال  س8داب2 2 ن)

هشاماكمصف8انا لشرك7.
تما نجازها دى)  إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
بطنج7او2م)5)و2 28)2021)تحتارقم)

 إلود ع)244132.
33 P

 الستاحامحمدا  س2�ضياصدلق
م2ثقاشارعامحمدا وخامساإقام7ابدرا  طابق)

  ثانيافاس)62
  هاتف):)0535942297
  فاكس):)0535940056

STE ENVIROPACK
SARL

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
صدلق،) مل2ثقابفاسابتاريخ)20،)23 

ل22)أبريل)2021،)تقررامااولي):
مسير) شريكا ب2فاةا   تصريحا
 ENVIROPACK   شرك7ا ملسماة)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
رأسما ها)13.000.000)درهم،)مقرها)
 الجتماعيابفاساطريقاس8دياحر زم)
بفاس) فيا  س لا  تجاريا مس ل7ا

تحتارقم)22429.
  ت2زيعا و دودا رأسمالا  شرك7.

تجدوداصالح8اتا ملسير.
  صالح8ات.

بمقت�ضىاعقدام2ثقال  ذياتلقاه)
صدلق) محمدا  س2�ضيا  ألستاحا
أبريل) ل22) (20 بتاريخ) بفاسا  مل2ثقا
حص7) (27.300 تمتاصدق7) (،2021
درهما كل) (100 بق8م7)  جتماع78ا
صفاء)  ساللي) طرفا منا سهما
ل  س8دة) ل  س8دةا و7ا  سالليا
طه) حل8م7ا  سالليا فائدةا  س8دا

  ساللي.
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
20)ل23  صدلقا مل2ثقابفاسابتاريخ)

ل22)أبريل)2021،)تقررامااولي):
 27.300 تف2يت) علىا  ملصادق7ا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا جتماع78ا
 كلاسهمامناطرفاصفاء)  ساللي)
ل  س8دة) ل  س8دةا و7ا  سالليا
طه) حل8م7ا  سالليا فائدةا  س8دا

  ساللي.
تبنياقان2نا سا�ضياجدودا لشرك7.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بفاس) ضبطا ملحكم7ا  تجاري7ا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (7 في)

.3335/2021
34 P

 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI
SADOQ

NOTAIRE

LA SOCIETE SAISPACK
SARL

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي))
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
صدلق،) مل2ثقابفاسابتاريخ)20،)23 

ل)22)أبريل)2021،)تقررامااولي):
مسير) شريكا ب2فاةا   تصريحا
»سايس) مشتركا لشرك7ا ملسماة)
باك«)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة،)
مقرها) درهم،) ()100.000( رأسما ها)
س8دي) طريقا بفاس،)  الجتماعيا
(،12 ك8ل2متر) خ2النا ن2 حيا حر زم،)
بفاس) فيا  س لا  تجاريا مس ل7ا

تحتارقم)52233.
  ت2زيعا و دودا رأسمالا  شرك7)؛

تجدوداصالح8اتا ملسير.
بمقت�ضىاعقدام2ثقال  ذياتلقاه)
صدلق،) محمدا  س2�ضيا  ألستاحا
أبريل) (22 ل) (20  مل2ثقابفاسابتاريخ)
حص7) ()210( صدق7) تمتا (،2021
درهم() كل) (100( بق8م7)  جتماع78ا
صفاء)  ساللي) طرفا منا سهما
ل  س8دة) آو7ا  سالليا ل  س8دةا
طه) حل8م7ا  سالليا فائدةا  س8دا

  ساللي)؛
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
صدلق،) مل2ثقابفاسابتاريخ)20،)23 

ل)22)أبريل)2021،)تقررامااولي):
 (210( صدق7) علىا  ملصادق7ا
حص7ا جتماع78ابق8م7))100)درهم()
 كلاسهمامناطرفاصفاء)  ساللي)
ل  س8دة) آو7ا  سالليا ل  س8دةا
طه) حل8م7ا  سالليا فائدةا  س8دا

  ساللي.
تبنيانظاماأسا�ضياجدود.

تما إلود عا  قان2نيا دى)
ضبطا ملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا
رقم) تحتا (2021 7)و2 28) في) بفاسا

.3332/2021
بمثاب7امقتطفالب8ان

 ألستاحامحمدا  س2�ضياصدلق

35 P
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 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI
SADOQ

NOTAIRE

LA SOCIETE TERRAIN VERT
SARL

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي))
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
صدلق،) مل2ثقابفاسابتاريخ)20،)23 

ل)22)أبريل)2021،)تقررامااولي):
إعالنالفاةا  شريكا ملسيرا شرك7)
شرك7) (»TERRAIN VERT SARL»
رأسما ها) محدلدة،) مسؤل 78ا ح تا
مقرها) درهم،) ()100.000DHS(
 الجتماعيابفاس،)متجرارقم)4،)عمارة)
21،)حيا  ل8دلاشارعا  قادس78،)ظهر)
با س لا  تجاري) مس ل7ا  ملهر ز،)

بفاساتحتارقم)22227.
  ت2زيعا و دودا رأسمالا  شرك7)؛
تح2لا  شكلا  قان2نيا لشرك7)؛

تع8ينامسيروناجدد)؛
تبنياقان2ناأسا�ضياجدودا لشرك7)؛

  سلطات.
تما إلود عا  قان2نيا دى)
ضبطا ملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا
رقم) تحتا (2021 5)و2 28) في) بفاسا

.3294/2021
بمثاب7امقتطفالب8ان

 ألستاحامحمدا  س2�ضياصدلق

36 P

 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI
SADOQ

NOTAIRE

 LA SOCIETE 3S
PROMOTION

SARL
ت2ث8قي) صدق7ا عقدا بمقت�ضىا
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضي)
صدلق،) مل2ثقابفاسابتاريخ)20)ل)22 
تمتاصدق7اسبعمائ7) (،2021 أبريل)
حص7ا جتماع78) ()720( لعشرلن)
درهما لحص7ا شرك7 مائ7ا  بق8م7ا
3S PROMOTION SARL،ارأسما هاا
مقرهاا الجتماعيا درهم،ا 100.000ا
بفاس،اعمارةا21،احيا  ل8دل،اشارعا
مس ل7ا ظهرا ملهر ز،ا   قادس78،ا
با س لا  تجاريا لمحكم7ا  تجاري7ا

بفاس،اتحتارقما52925،امناطرفا
  س8دةاصفاءا  ساللي،ا  س8داطها
لجم8ل7ا  ساللي،ا فائدةا   سالليا
  س8دةاآوها  سالليال  س8دةاحل8م7ا

  ساللي.
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائيا
ل  ذياتلقاها ألستاحامحمدا  س2�ضيا
صدلق،ا مل2ثقابفاسابتاريخا20الا22ا

أبريلا2021،اتقررامااوليا:
سبعمائ7ا صدق7ا علىا  ملصادق7ا
حص7ا جتماع78ا )720(ا لعشرلنا
بق8م7،امائ7ادرهما لحص7،امناطرفا
صفاءا  ساللي،ا  س8دا   س8دةا
لجم8ل7ا  ساللي،ا طها  سالليا
 فائدةاآو7ا  سالليال  س8دةاحل8م7ا

  ساللي.
طها  سالليا  ستقا 7ا  س8دا
حل8م7ا  سالليا لتع8ينا  س8دةا
كمسيرونا ل  س8دةا و7ا  سالليا

 لشرك7.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بفاس) ضبطا ملحكم7ا  تجاري7ا
رقم) تحتا (2021 25)و2ن28) في)

.3115/2021
بمثاب7امقتطفالب8ان

 ألستاحامحمدا  س2�ضياصدلق

37 P

CHANNITA BOIS
SARL AU

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
24)ماي)2021،)مس لابفاسابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (2021 ماي) (31
ح تا  شريك) محدلدةا ملسؤل 78ا
  2ح8دالح تا وخصائصا  تا 78):)

CHANNIT BOIS(:(78تسم  
مكرر) (25 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

بل2كاباحيازل غ7ا  عل8اافاس.
في) :)  تجارةا  مل2ض2عا الجتماعي)

 وخشبالمشتقاتهابا تفص8ل)؛
نجارةا وخشب.

رأسا ملال):)100.000)درهمامقسم)
إلى)1.000)حص7امنافئ7)100))درهم)
(=  كلال حدةامسندةا شريكالح8د)
1000)حص7امسندةاإلىا  س8داعبد)

  سالماشن8ط7.

عبد) :)  س8دا  ملساهما  2ح8د)
شن8ط7ا وحاملا بطاق7)   سالما

.Z263922(تعريفا  2طن78ارقم  
 ملسيرا  2ح8د):)  س8داعبدا  سالم)
شن8ط7ا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.Z263922(2طن78ارقم  
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا  قدا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
بفاسابتاريخافاتحاو2 28)2021)تحت)
(= رقما  س لا  تجاري) (3215 رقم)

.62663
با تلخ8ص

38 P

MALLOUCH TRANS شركة
ش.م.مابشريكالح8د

تأسيس
با ناظ2ر،) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تم) (،2021 و2ن28) فاتحا لبتاريخا
تأسيسا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7)
بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8د،)ل  تيا هاا ملميز تا  تا 78):
 MALLOUCH TRANS(:(78تسم  

ش.م.مابشريكالح8د.
 مل2ض2ع):)  شرك7اح تاهدف):
نقلا  بضائعاوحسابا  غير)؛

  نقلا  دلليا لبضائع)؛
جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا
(: ل ملا 78) ل  صناع78ا   تجاري7ا
ل  عقاري7ا  تيا هاا رتباط) ل ملنق2 7ا
مباشراألاغيرامباشرابأحدا ألهد ف)
شأنها) منا ل  تيا أعاله،)  ملذك2رةا

 ملساهم7افياإنماء)  شرك7.
تجزئ7انهاارقم) (: مقرهاا الجتماعي)

111)جعد را زغنغنا  ناظ2ر.
 ملدة):)99)سن7.

)مئ7اأ ف() (100.000 (:   رأسمال)
1000)حص7ابق8م7) درهمامقسماإلى)
100)درهما ل2 حدة)،)حسبامااولي):

 1000 محمد) عل2شا   س8دا
حص7.

محمد) عل2شا :)  س8دا   تس8ير)
عيناكمسيراملدةاغيرامحدلدة.

%5) الحت8اطا  قان2ني  (:  ألرباح)

ل  باقياو2زعابينا  شركاء.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
با ناظ2ر،)بتاريخ)4)و2ن28)2021)تحت)

رقم)1161/2021.
مقتطفامناأجلا إلشهار

 ملسير

39 P

ALPHA MOTOR شركة
ش.م.ما

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:احياألالدا بر ه8ما

زنق7اإقام7ا313اهن2ا  ناظ2ر
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 الستثنائيابتاريخ)26)ماي)2021،)تم)

مااولي):
 500 كامل) لتف2يتا ب8عا م2 فق7ا
حص7ا جتماع78ا  تياومتلكهاا  س8د)
 وحم2تياف2زيافياشرك7اأ فاام2ط2ر)
ش.م.ما فائدةا  س8دارمضانياعبد)

  كريمامساهمابذ تا  شرك7.
حم7ا  س8دا وحم2تيامحمد) إبر ء)
غيرا ملساهما  سابقا ذ ت))  ملسيرا

  شرك7القب2لا ستقا ته.
تما إلود عا  قان2نيا دى)
كتاب7ا  ضبطا ملحكم7ا البتد ئ78)
 2021 و2ن28) (12 بتاريخ) با ناظ2ر،)

تحتارقم)1379/2021.
مقتطفامناأجلا إلشهار

 ملسير

40 P

  سفاراخا د
خبيرامحاسب

  هاتف):)0537.62.15.59

 POLYCLINIQUE
 INTERNATIONALE RIAD

ANNAKHIL
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
,4اLOTا,BLOC(Wا,SECT.11ا

ANGLE AVENUE ANNAKHILا
,ET AUTOROUTE HAY RIADا

RABAT
ب8عاحصصا  رأسمال

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
2020،)قرر 15)و2ن28) با رباطابتاريخ)
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 و معا  عاما  غيرا  عاديا مل2 فق7)
علىاب8عاحصصارأسا ملالاكا تالي):

ملك) فيا هيا حص7ا  تيا (600
فاطم7ا فائدة)   س8دةا مباركيا

بر هميار�ضىاسل8مان)؛
600)حص7ا  تياهيافياملكا  س8د)
أفقيراسع8دا فائدةا  عقالياأمين)؛

600)حص7ا  تياهيافياملكا  س8د)
باهلل) سع8دا فائدةا ملعتصما أفقيرا

نب8ل)؛
600)حص7ا  تياهيافياملكا  س8د)

بلمكيامحمدا فائدةاماللازكرياء)؛
600)حص7ا  تياهيافياملكا  س8د)

ب2 ن2 را فائدةاماللازكرياء)؛
من) ل7) (6 لبا تالياتماتغ8يرا ملادة)

  نظاما ألسا�ضي.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28) (12 بتاريخ) با رباط،)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)6632.
 لخالص7ال إلشهار
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 COOPER PHARMA
REPARTITION
تدق8قاغرضا  شرك7

لتعدولا  فصلا  ثا ثامنا  نظاما
 ألسا�ضي

   زيادةافيارأسمالا  شرك7انض8ا
 معاممارس7ا وحقا  تفض8لي

فيا الكتتاب
تعدوالتانظام78اتالزم78

غيرا  عادو7) إنا و مع78ا  عام7ا
2021) لشرك7) ماي) (17  ملنعقدةافي)
 COOPER  وحامل7ا تسم78)
(،PHARMA REPARTITION
مقرها) مساهم7،)  كائنا شرك7ا
م2من(،) )س8ديا با د را  ب8ضاء)
جزأةارقم)5،)تجزئ7ا  عامل78))  س ل)
(،)196.635   تجاريا  د را  ب8ضاء)

قداقررت):
غرضا  شرك7) محررا تدق8قا أ()
ملقتض8اتا  قان2ن) طبقاا   نظاميا
ملدلن7ا  دل ء) 17.04) ملصدرا رقم)
با شر ء،) وتعلقا ف8ماا ل  ص8د 7ا
باو مل7ا ألدل ت) ل  ت2زيعا  وح8ازةا
من) ل الحت8اطيا علىا  ص8د 8اتا

 ألدلي7افيا ملصحات)؛
ب()حذفامفه2م)»  ب8عاباو مل7«)
ل  تعدولا  تالزميا لفصلا  ثا ثامن)

  نظاما ألسا�ضي)؛
رأسمالا  شرك7) فيا ج()  زيادةا
14.700.000)درهما رفعهامن) بمبلغ)
 15.000.000 إلى) درهما (300.000
 147.000 عناطريقاإحد ث) درهم،)
درهم) (100 ح ت) با تكافؤا سهما
تكتتبانض8االتدفع) كق8م7اإسم78،)
مع) عندا الكتتابا كامل7ا ق8متهاا
ممارس7ا وحقا  تفض8ليافيا الكتتاب)
ل  تعدولانت8ج7ا ذ ك،)تحتا  شرط)
 مل2قفاملعاون7ا إلنجازا  نهائيا لزيادة)
فيا  رأسمالا  فصلينا  سادس)
منا  نظام) ل  ثالثينا ل  تاسعا

 ألسا�ضي.
خالل) مجلسا إلد رةا إنا (- ب)
 جتماعهابتاريخ)21)ماي)2021)عاون)
رسمال) فيا  إلنجازا  نهائيا لزيادةا
درهم) (15.000.000 إلى)   شرك7ا
ل  تعدولا  تالزميا لفصلينا  سادس)
منا  نظام) ل  ثالثينا ل  تاسعا

 ألسا�ضي.
تما  ق8اماباإلود عا  قان2نيابكتاب7)
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
 2021 5)و2 28)  لد را  ب8ضاء،)بتاريخ)

تحتارقم)725.450.
مجلسا إلد رة
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TEGIC LOGISTIQUES
هب7احصصا  شرك7
قب2لاشركاءاجدد

تعدولاتالزميا لفصلينا  سادسا
ل  سابعامنا  نظاما ألسا�ضي

حصص) هب7ا عقدا عنا وترتبا
غير)   شرك7ا و مع78ا  عام7ا
 14 في)   عادو7ا لشركاء) ملنعقدةا
2021) لشرك7ا وحامل7) و2ن28)
 TEGIC LOGISTIQUES  تسم78)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
درهم،) (10.000.000 رأسما ها)
(،119 با د ر  ب8ضاء) مقرهاا   كائنا
شارعا و يشا مللكي،)  طابقا  سابع)
رقم) )  س لا  تجاريا  د ر  ب8ضاء)

ح الي) منىا أنا  س8دةا ()109.469

قدالهبت)63.000)حص7اشرك7ا  تي)

تملكهاافيا  شرك7ا فائدة):

إبنتهاا  س8دةاواسمينا  عر قياإلى)

حدلد)20.700)حص7.

إلى) ص2ف8اا  عر قيا إبنتهاا آلنس7ا

حدلد)20.700)حص7.

إبنهاا  س8دانائلا  عر قياإلىاحدلد)

12.600)حص7.

إلى) زلجهاا  س8داف8صلا  عر قيا

حدلد)9.000)حص7.

لأنهااتظلاما ك7ال)27.000)حص7)

شرك7ا لشرك7ا ملشاراإ يهااأعاله.

غيرا  عادو7) إنا و مع78ا  عام7ا

 لشركاء) ملنعقدةافي)14)و2ن28)2021 

 ملشاراإ 8هاأعالهاقد):

واسمينا  عر قي،) قبلتا  س8دةا

ل  س8دون) ص2ف8اا  عر قيا  آلنس7ا

نائلا  عر قيالف8صلا  عر قيابصفتهم)

شركاء)جددافيا  شرك7.

قررتا  تعدولا  تالزميا لفصلين)

منا  نظام) ل  سابعا   سادسا

 ألسا�ضي.

تما  ق8اماباإلود عا  قان2نيابكتاب7)

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

 2021 و2 28) (5 بتاريخ)  لد ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725.452.
 ملدبرةا  2ح8دة

43 P

 LEADER LOCATION

CAMIONS
تك2يناشرك7امساهم7

تكمن) تك2ينا  شرك7ا  تيا تما أ/)

و2 28) (7 بتاريخ) وليا ماا فيا مميز تهاا

: 2021

  شكل):)شرك7امساهم7.

 LEADER LOCATION(:(78تسم  

.CAMIONS

غرضا  شرك7) وكمنا (:   غرض)

ألمداقصيرالط2يلاو م8ع) فيا  كر ء)

)  شاحنات،) نقلا  بضائع) س8ار تا

أل) بسائقا   س8ار تا  صناع78()

بدلنه.

99)سن7ا بتد ء)مناق8دها) (:  ملدة)

با س لا  تجاري.

(،4 :)  د ر  ب8ضاء) مقرا  شرك7)

ال 7) ألط2هالا عمارةا زنق7ا  8من،)

  8اق2ت.

 5.000.000 (: رأسمالا  شرك7)

سهم) (50.000 إلى) درهما ملقسما

درهماكق8م7اإسم78ا كل) (100 ح ت)

نض8ا) بكاملهاا ل حد،) ملكتتب7ا سهما

ل ملدف2ع7ا  ق8م7اكل8ا.

 ملتصرف2ن):)  س8داعبدا  لط8ف)

)حي) با د ر  ب8ضاء) كر لي،)  ساكنا

  هناء()39)زنق7اقصرا  بديع.

شرك7) (،AUTO HALL شرك7)

 502.945.220 رأسما ها) مساهم7ا

با د ر  ب8ضاء) مقرهاا درهم،)  كائنا

)  س ل) ال 7ا  8اق2ت) شارعا (،64

ومثلها) ()137   تجاريا  د ر  ب8ضاء)

  س8داعبدا  لط8فاكر لي.

  س8داخا دا  شد دي،)  ساكن)

تجزئ7) (،15 )أنفا() با د ر  ب8ضاء)

 ملنظرا و م8ل.

  س8داجمالا  دلهبانيا  ساكن)

باملحمدو7)134،)حياأنفا.

ف8د رلك) (:  ملر قب7ا لحسابات)

(،47 ت2رنت2نا  د ر ب8ضاء) كر نتا

زنق7اعاللابناعبداهللا.

وتك2ن) (: ل ألرباح)  إلحت8اط8اتا

منا  ربح)   ربحا  قابلا لت2زيعا

  صافيا لسن7ا ملا 78،)بعدا ملخصص)

 إلحت8اطا  قان2نيالتخص8صا  نتائج)

  صاف78ا  سابق7ا ملرحل7،لمناهذ )

أن) ومكنا ل مع78ا  عام7ا   ربح،)

من) ترىا جم8عا ملبا غا  تيا تقتطعا

كمخصص) تستعملهاا أنا  ملناسبا

و م8عاأم2 لا إلحت8اط8اتاألاترح8لها)

مناجدود،)ومكناأناومنحا  رص8داإن)

لجدا لمساهميناعلىاشكلارب8حات.

وخضع) (: قابل78ا ألسهما لتف2يت)

إلىا ألغ8ارا قب2ل) تف2يتا ألسهما

مجلسا إلد رة.
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تما  ق8ام)  إلود عا  قان2ني:)
بكتاب7ا  ضبط) باإلود عا  قان2نيا
 دىا ملحكم7ا  تجاري7ا لد ر  ب8ضاء)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.725256
با س ل) ق8دا  شرك7ا تما ب/)
 7 بتاريخ)   تجاريا لد ر  ب8ضاء)
و2 28)2021)تحتارقم)509.227)من)

  س لا  تحل8لي.
مجلسا إلد رة
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AMZIZA DEVELOPPEMENT
إقفالا  تصف78

ماي) (31 بتاريخ) قر را بم2جبا
2021،)فإنا  شريكا  2ح8دا لشرك7)
بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
رأسما ها) ط2را  تصف78،) فيا لح8دا
درهما  كائنامقرا  تصف78) (10.000
با د ر  ب8ضاء)ز لي7ازنق7ابناساري7ابن)
)فانادوجكاسابقا() زلن8مالر ماهللا)
رقم) )  س لا  تجاريا  د ر  ب8ضاء)

433.399()قد):
صادقاعلىاتقريرا ملصفيا ملتعلق)
بعمل8اتالحساباتا  تصف78ا لشرك7)
لمنحهاإبر ء)تاماالنهائ8ااعنامهامه.

عاونا إلقفالا  نهائيا تصف78)
  شرك7.

تما  ق8اماباإلود عا  قان2نيابكتاب7)
)  تجاري7)   ضبطا دىا ملحكم7)
 2021 و2 28) (7 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725912.
 ملصفي
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 OMNIUM FIANCIER
MAROCAIN OFIMAR

لفاةا  ها ك7اأم8ن7ابنشقرلن،اأرمل7ا
  ساللي

اأول2 7اترك7ا  ها ك7اأم8ن7ا
بنشقرلن،اأرمل7ا  ساللي
 ستقا 7التع8ينامدبرين

تعدوالتاتالزم78ا لنظاما ألسا�ضي
غيرا  عادو7) إنا و مع78ا  عام7ا
2021) لشرك7) أبريل) (12  ملنعقدةافي)
 OMNIUM  وحامل7ا تسم78)

 FIANCIER MAROCAIN OFIMAR

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

درهم،)  كائن) (1.000.000 رأسما ها)

مقرهاابا د ر  ب8ضاء))  حيا وحسني(،)

كلم)9)شارعاعبداهللااإبر ه8م،)  طريق)
)  س لا  تجاري) (1077   ثان2ي7)

  د ر  ب8ضاء)36.245()قد):

أم8ن7) لفاةا  ها ك7ا س لتا

بنشقرلن،)أرمل7ا  سالليا  2 قع7افي)

25)أغسطس)2019.

س لتاأول2 7اترك7)2.000)حص7)

تمتلكهاا  ها ك7) كانتا شرك7ا  تيا
أرمل7ا  ساللي) بنشقرلن،) أم8ن7ا

 فائدة):

محمدا بر ه8م) إبنهاا  س8دا

  ساللياإلىاحدلد)420/170.

نادو7ا  ساللي،) إبنتهاا  س8دةا

زلج7ابنمنص2را وح2تيا وحسنياإلى)

حدلد)420/25.

إبنتهاا  س8دةامل8ك7ا  ساللي،)إلى)

حدلد)420/25.

إسماع8ل) أحمدا حف8دهاا  س8دا

  ساللي،)إلىاحدلد)420/56.

واسين) محمدا حف8دهاا  س8دا

  ساللي،)إلىاحدلد)420/56.

حف8دتهاا  س8دةاعا 78ا  ساللي،)

إلىاحدلد)420/22.

)عد تاتالزم8اا  فص2ل)6،7)ل14 

منا  نظاما ألسا�ضي.

و2مها ستقا 7) بتاريخا س لتا

زلج7) نادو7ا  ساللي،)   س8دةا

بنمنص2را وح2تيا وحسنيامنامهامها)

مدبرين) بصفتهما لع8نتا كمدبرةا

جددالملدةاغيرامحددة):

)  س8دةامل8ك7ا  ساللي.

  س8دامحمدا بر ه8ما  ساللي.

  س8داأحمداإسماع8لا  ساللي.

تما  ق8اماباإلود عا  قان2نيابكتاب7)

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

 2021 و2 28) (7 بتاريخ)  لد ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725916.
 ملدبرلن
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STE. SOGEFICOM

STE.LET’S GLOW UP
SARL AU

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

و2ن28) (15 بتاريخ) (  ملحدلدةافيافاس)

2021)ح تا وخصائصا  تا 78):

STE.LET’S GLOW UP(:(78تسم  

.SARL AU

 3 رقم) :) ملحلا  ملقرا إلجتماعي)

تجزئ7اتغاتا  قطع7ارقم)254)طريق)

مكناساتغاتافاس.

:)  تجم8ل)   هدف)

.COSMETIQUE

م2 دا  تجم8ل) ب8عا

 MARCHANDS DES PRODUITS

.COSMETIQUES

 IMPORT ل  تصدور)  الستير دا

.EXPORT

 ملدة):)99)سن7.
درهم،) (100.000.00 (: رأسمال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهم.
عل2ي) :)  س8دا   شريكا  2ح8د)

 100.000.00 حص7اب) (1000 عمر)

درهم.
:)  س8داعل2ي)   تس8يرال إلمضاء)

عمر.

تما إلود عا  قان2نيا دى)

رقم) تحتا بفاسا  ملحكم7ا  تجاري7ا

2021/3322)بتاريخ)6)و2 28)2021.

47 P

TRAVCLEAN
SARL AU

تف2يتا وحصصا
نقلا ملقرا إلجتماعي

 16 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

أبريل)2021)تقررامااولي):

تف2يتاحصص:)

قررا  شريكا  2ح8دا  س8د)

 عبدياهشاماتف2يت)100)حص7امن)

درهما لحص7ا  2 حدةاإلى) (100 فئ7)

  س8داأدع8كلازهير.

 ستقا 7ا  س8دا عبدياهشامامن)

منصبامسيرا لشرك7التع8ينا  س8د)

أدع8كلازهيراكمسيراجدودا لشرك7.

ترك8ب) (: غرضا  شرك7) تعدولا

أعمالا  بناء) أنظم7ا ألمنال ملر قب7،)

 ملختلف7،)مقاللاتنظ8ف.

ل النتقائ78) أعمالا  كمب28ترا

ل  شبكات،)تجارة،)ترك8با  كمب28تر)

ل  كهرباء)ل  شبكاتال ألسالك،)طبخ.

قررا ملساهم) (: نقلا ملقرا  شرك7)

حي) منا مقرا  شرك7ا نقلا   2ح8دا

إلى) سالا (،77 رقم) هددا زنق7ا كريم7ا

(،6 شق7) (،211 عمارة)  ملقرا و دودا

تجزئ7امعم2رة،)ألالداهالل،)حصين،)

سالا و دودة.

تحدوثا  قان2نا  د خليا لشرك7.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا دىاكتاب7ا  ضبطاباملحكم7)

 إلبتد ئ78ابمدون7اسالابتاريخ)2)و2 28)

2021)تحتارقم)37033.
ملخصاقصدا  نشر
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RABAT TIRAGE

SARL

تأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78
تس 8له) تما عرفيا عقدا إثرا علىا

تم) (،2021 ماي) (26 بتاريخ) با رباطا

محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

باملميز تا  تا 78):)

.RABAT TIRAGE(:(78تسم  

 5 رقم) عمارةا (:  ملقرا إلجتماعي)

تجزئ7ا ألنصاراس8ديام2�ضىاسال.

  غرضا إلجتماعي):

  طباع7ال إلشهار.

  رأسمال):)محددافي)100.000.00 

حص7) (1000 إلى) مقسما درهما

كل) درهما (100 فئ7) منا إجتماع78ا

ل حدة.

على) تت2زعا رأسا ملالا حصصا

  شكلا  تالي):
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أمينا وحدوكي) محمدا   س8دا
ب.ت.ل)AA44052 500)حص7.

ب.ت.ل) سل8ميا و2سفا   س8دا
J379220 500)حص7.

  تس8ير):)تماإسنادامهاما  تسيراإلى)
  س8دامحمداأمينا وحدوكيال  س8د)

و2سفاسل8مي.
بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)
بسال) باملحكم7ا إلبتد ئ78ا   ضبطا
بتاريخافاتحاو2 28)2021)رقما  س ل)

  تجاري)34071.
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 ألمان7ا مللك78ا لمغرب
29)شارعا  عل2يينارقم)1)حسانا  رباط

شركة تيمسلي
غيرا  عادي) إنا و معا  عاما
 2021 أبريل) (22 بتاريخ)  ملنعقدا
مقرها) ش.ح.م.ما ت8مسليا  شرك7ا
باتريسا 2ممبا،) زنق7ا (25   رباط،)
مق8دة) درهم،) (105.000 رأسما ها)
 47137 با س لا  تجارياتحتارقم)

قداقرر))مااولي):
  زيادةافيارأسا ملالا  شرك7امن)
 1.630.000 إلى) درهما (105.000

درهم.
من) ل7) (6 تغ8يرا  بند) تما بهذ ا

  ق2 نينا ألساس78ا لشرك7.
جدودة) أساس78ا ق2 نينا أنشأتا

بتاريخ)3)ماي)2021.
:) دىاكتاب7) تما إلود عا  قان2ني)
با رباطابتاريخ) (....   ضبطاباملحكم7)

6)و2 28)2021))تحتارقم)116023.
بمثاب7امقتطفالب8ان

فيرماك
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 ألمان7ا مللك78ا لمغرب
29)شارعا  عل2يينارقم)1)حسانا  رباط

شركة صومينال 
غيرا  عادي) إنا و معا  عاما
 2021 ماي) (27 بتاريخ)  ملنعقدا
مقرها) ش.ح.م.ما ص2م8نالا  شرك7ا
  رباط،)39)شارعا ملقالم7،)رأسما ها)
ل ملس ل7ابا س ل) درهم،) (900.000
قداقرر)) (26113   تجارياتحتارقم)

مااولي):

من) رأسمالا  شرك7ا تخف8ضا
900.000)درهماإلى)0)درهم.

 0   زيادةافيارأسمالا  شرك7امن)
درهماإلى)500.000)درهم.

من) ل7) (6 تغ8يرا  بند) تما بهذ ا
أنشأت) كماا   ق2 نينا ألساس78ا
 31 بتاريخ) جدودةا أساس78ا ق2 نينا

ماي)2021.
:) دىاكتاب7) تما إلود عا  قان2ني)
با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم) تحتا ( (2021 و2 28) (6 بتاريخ)

.116024
بمثاب7امقتطفالب8ان

فيرماك
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 ألمان7ا مللك78ا لمغرب
29)شارعا  عل2يينارقم)1)حسانا  رباط

SOCIETE FALCON CAPITAL 
SARL

إعالناعناتأسيساشرك7افا ك2نا
كابطالااش.ح.م.م

بمقت�ضىاعقداعرفياحررابا رباط)
تحدود) تما (2021 أبريل) (21 بتاريخ)
نظاماشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

تتميزاباوخصائصا  تا 78):
كابطال)) فا ك2نا (:   تسم78)

ش.ح.م.م.
ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

مسؤل 78امحدلدة.
  هدفا إلجتماعي):

لتصم8مالبناء،) لدر س7،) تط2ير,)
إنتاجا  طاق7) محطاتا لتشغ8لا
عاما إلستثمار) لبشكلا   كهربائ78ا
بشكلامباشراألاغيرامباشرافياقطاع)
لخاص7ا  طاقاتا ملتجددة)   طاق7ا
ل  هدرلجين) م8اها  بحر،) لتحل78ا
ل  غاز) ل  غاز،) ل  دلرةا ملركب7ا
لمشاريعا  بن78)   طب8عيا ملسالا

  تحت78ا ألخرى.
عام7 أعمالا فيا   ملساهم7ا
تجاري7 شركاتا لإقام7ا محددةا  ألا

ألاما 78.
ل إلستشار ت) ل ملر قب7ا   دعما
ل  تس2يق) ل إلد ري7ا  إلستثماري7ا
لإجر ء) ل إلستر ت8ج8ات،) ل إلتصالا

أن2 عهاا ملتعلق7) بجم8عا   در ساتا
بهدفا  شرك7.

لندل ت) تدريب78ا دلر تا تنظ8ما
تتعلقابا غرضا إلجتماعي.

بشكلاعاماجم8عا ملعامالتا ملا 78)
ل  عقاري7) ل  صناع78ا ل  تجاري7ا
منا ملعامالت) لغيرهاا ل ملنق2 7ا
مباشرة) غيرا ألا مباشرةا  ملرتبط7ا

باألهد فا ملذك2رةاأعاله.
 ملدة):)99)سن7.

درهم) (100.000.00 (:   رأسمال)
حص7اإجتماع78) (1000 مقسم7اإلى)
درهما لحص7ا  2 حدةانسبت) (100

 لشركاء)كمااولي):
 500 ه2 دونك) سانسا شرك7ا

حص7اإجتماع78.
حص7) (500 شرك7اإباه2 دونك)

إجتماع78.
:)  د ر  ب8ضاء)  ملقرا إلجتماعي)
46،)شارع))  رزرقط2نيا  طابقا  ثاني)

شق7ارقم)6.
  تس8ير):)تماتع8ينا  سادة):

محمداإ 8اساب2دة.
مج8دا  سل8ماني.) لس8ديا (
غير) ملدةا لح كا با شرك7ا كمسيرونا

محدلدة.
با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.509029
تما إلود عا  قان2ني):) دىا ملحكم7)
 30 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021))تحتارقم)24190.
بمثاب7امقتطفالب8ان

فيرماك
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 ETUDE MAITRE MOHAMED KARIM 
DOULIAZAL

NOTAIRE A CASABLANCA
 BD. AMBASSADEUR BEN AICHA 465

APPT41 E EME ETAGE

LMU1 شركة
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

بمقت�ضىاعقداتلقاها ألستاحامحمد)
با د ر  ب8ضاء) م2ثقا دل يز لا كريما
تف2يت) تما (،2021 و2ن28) (23 بتاريخ)

حصصاإجتماع78اكمااولي):

 LAZRAK قامتا  شرك7ا ملسماة)
بتف2يت) ش.م.ما (MANAGEMENT
تمتلكها) إجتماع78ا  تيا حص7ا (705
ش.م.م) (LMU1 فيا  شرك7ا ملسماة)

 فائدة):
 125 بنسب7) تازيا محمدا   س8دا

حص7اإجتماع78.
 125 بنسب7) تازيا مل8اء)   س8دةا

حص7اإجتماع78.
  س8داعلياعر قياحس8نيابنسب7)

104)حص7اإجتماع78.
حس8ني) محمدا  فاطميا   س8دا

بنسب7))52)حص7اإجتماع78.
ش.م) (YAFSI   شرك7ا ملسماة)

بنسب7))125)حص7اإجتماع78.
بنسب7)) واسينا  كر فسا   س8دا

72)حص7اإجتماع78.
  س8داحمزةا  كر فسابنسب7))72 

حص7اإجتماع78.
  SOCIETE   شرك7ا ملسماة)
 IMMOBILIERE AMAKINE DE
حص7) (12 ( ش.مابنسب7) (TRAVAUX

إجتماع78.
 LA قامتا  شرك7ا ملسماة)
 132 ش.مابتف2يت) (FONCIERE RS
في) تمتلكهاا إجتماع78ا  تيا حص7ا
ش.م.م) (LMU1   شرك7ا ملسماة)

 فائدة):)
 62 بنسب7) تازيا سلمىا   س8دةا

حص7اإجتماع78.
 SOCIETE   شرك7ا ملسماة)
 IMMOBILIERE AMAKINE DE
حص7) (76 ( ش.مابنسب7) (TRAVAUX

إجتماع78.
محضرا و مع) بمقت�ضىا
تلقاه)   عاما  غيرا  عاديا  ذيا
م2ثق) دل يز لا كريما محمدا  ألستاحا
و2ن28) (23 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)
قرراشركاء)  شرك7ا ملسماة) (،2021

LMU1)ش.م.مامااولي):
علىا  نظاما ألسا�ضي)  ملصادق7ا
تف2يضا ملدورا  2ح8د) ل ستمر را
نافخ) رش8دا محمدا بشخصا  س8دا
 زرقاملدةاغيرامحدلدةالكذ كاتأك8د)
عليها) صالح8اتها ملنص2صا مدىا
منا  نظاما ألسا�ضي،) (15 فيا ملادة)

لتمدوداتلكا  صالح8ات.
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تف2يتا وحصص) علىا  ملصادق7ا

 إلجتماع78ا ملشاراإ يهااأعاله.

 مل2 فق7اعلىا  شركاء) و دد).

تح8ينا  نظاما ألسا�ضي.

با س ل) (: تما إلود عا  قان2ني)

  تجاريا لمحكم7ا  تجاري7)

 725625 عدد) تحتا با د ر  ب8ضاء)

بتاريخ)6)و2 28)2021  .
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 GROUPE GM POUR

 LE DEVELOPPEMENT

D’AVENIR

SARL AU
 7 محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتك2ينانظاماأسا�ضي) (2021 و2 28)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تاشريكالح8داخصائصهااكا تالي):

 GROUPE GM (:   تسم78)

 POUR LE DEVELOPPEMENT

.D’AVENIR

  هدف):)تمارسا  شرك7ا ألهد ف)

  تا 78):

مقاللامختلفا ألعمالاألا  بناء.

  ترليجا  عقاري.

تجارة.

زنق7) (17 عمارة) (:  ملقرا إلجتماعي)

محمداملدلرارقم)14)  طابقا وخامس)

 ملح8طا  رباط.

(: رأسا ملالا إلجتماعي)

100.000.00)درهمامقسماإلى)1000 

حص7اق8م7اكلال حدة)100)درهم.

تماتع8ينا  س8دام2�ضى) (:   تس8ير)

  غاليا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

كمسير) (X192475 رقم)   2طن78ا

لح8دا لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.

لضع) تما (:  إلود عا  قان2ني)

كتاب7ا  ضبط)  مللفا  قان2نيا دىا

باملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم))

  س لا  تجاري)153515.

54 P

MH FONCIERE
SARL

 25 بمقت�ضىاعقداعاما ستثنائي)

 MH(7و2ن28)2021)قرراشركاء)  شرك

FONCIERE))ش.م.مامااولي):

تف2يت)75)حص7امناطرفا  س8د)

رش8د) إلىا  س8دا م2طا با واسرا

  شادلي.

تف2يت)75)حص7امناطرفا  س8د)

رش8د) إلىا  س8دا م2طا با كريما

  شادلي.

م2طا ب) واسرا  ستقا 7ا  س8دا

ل  س8دامحمداكريمام2طا بال  س8د)

مناصبهم) منا ح يرةا كريما محمدا

كمسيرونا لشرك7.

رش8دا  شادلي) تع8ينا  س8دا

كمسيرا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

من) (16. ل13  (7.6 تعدولا مل2 د)

  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا ( (2021 و2 28) (12 بتاريخ)

.116139
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FD CONCEPT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكال حد

برأسمالاقدرها:ا5.000.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:اإقام7ان2 لاعمارةا

35ارقما1ازنق7ال داتانس8فتاأكد لا

  رباط

تغ8ير
تبعااملااجاء)فيامحضرا و معا  عام)

أبريل) (2 بتاريخ)  إلستثنائيا ملنعقدا

2021)تقررامااولي):

تغ8يرامقرا  شرك7امناإقام7ان2 ل)

زنق7ال داتانس8فت) (1 رقم) (35 عمارة)

أكد لا  رباطاإلىاإقام7ان2راعمارة)27 

رقم)2)ز لي7اسب2اشارعافرنسااأكد ل)

  رباط.

عبد) تعينا  س8دا  درل�ضيا

ملدة) جدودا لشرك7ا كمسيرا   رز قا

معا إلمضاء)  فردي) محدلدةا غيرا

فؤ دا  درل�ضي)  لمسيرونا  س8دا

ل  س8داعبدا  رز قا  درل�ضي.

كمااتمالضعانظاماأسا�ضياجدود)

مرفقابمااسبقامنا  تعدوالت.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا ( (2021 و2 28) (2 بتاريخ)

.116102
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان
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SOTRAV PEINT

SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكال حد

برأسمالاقدرها:ا100.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا44ازنق7ا كلمانا

س8دياعليارقما7ا  طابقا ألللاا

أكد لا  رباط

حلا  شرك7

تبعااملااجاء)فيامحضرا و معا  عام)

و2ن28) (22 بتاريخ)  إلستثنائيا ملنعقدا

2021)مااولي):

و2ن28) (22 حلا  شرك7ا بتد ء)من)

.2021

محمدا و اليا بر ء) منحا  س8دا

بد و7) تاريخا منا تحفظا لدلنا تاماا

نشاطا  شرك7احتىاو2منااهذ ).

با عن2 ن) مكانا  تصف78ا تع8ينا

زنق7ا كلماناس8دياعلي) (44 (:   تالي)

رقم)7)  طابقا أللل))أكد لا  رباط.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا ( (2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.116109
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان
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AVENIR GARDIENNAGE
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
برأسما هاا:ا100.0000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:اجنانابلقا�ضيا
عمارةا35-36-37ارقما15اسال

تفويت الحصص
تبعااملااجاء)فيامحضرا و معا  عام)
ماي) (31 بتاريخ)  إلستثنائيا ملنعقدا

2021)تقررامااولي):
طرف) منا حص7ا (500 تف2يت)
  س8دا ملهديا  ررم8ليا صاوحا  س8د)

هشامادعن2ن.
 ستقا 7ا  س8دا ملهديا  ررم8لي)

منامنصبهاكمسير.
شرك7) منا شكلا  شرك7ا تغ8يرا
شرك7) إلىا محدلدةا مسؤل 78ا ح تا
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

ل حد.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
  2021  إلبتد ئ78ابسالافيافاتحاو2ن28)

تحتارقم)37005.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان
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BLACK FOREST CPITAL
ش.م.م

ح تا  شريكا  2ح8د
54،ازنق7اتانس8فتا  شق7ا1اأكد لا

  رباط
تأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

ح تا  شريكا  2ح8د
عرفيا ملؤرخ) عقدا بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (24 و2م) با رباطا
محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا
ح ت) ح تا  شريكا  2ح8دا

 وخصائصا  تا 78):
 BLACK FOREST (:   تسم78)
ح تا  شريك) ش.م.ما (CPITAL

  2ح8د.
  هدف)) إلجتماعي):

لك8لابا عم2 7افياتس8يرا  شركات.
تاجر.

زنق7) (،54 (:  ملقرا إلجتماعي)
تانس8فتا  شق7)1)أكد لا  رباط.
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مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
تق88دا  شرك7ابا س لا  تجاري.

حدد)) (:   رأسمالا إلجتماعي)
رأسمالا  شرك7افيامبلغ)20.000.00 
حص7) (200 إلى) مقسم7ا درهما
منها) ق8م7ا  2 حدةا إجتماع78ا
مكتتب7) جم8عهاا درهم،) (100.00
ر م2س) طرفا  س8دا منا لمحررةا

دلم8ل2ارفاو8ل.
  س8دار م2سادلم8ل2ارفاو8ل)200 

حص7.
تمثل) مجم2عا وحصصا  تيا

  رأسمالا إلجتماعي)200)حص7.
ر م2س) تع8ينا  س8دا (:   تس8ير)
ملدة) كمسيرا لشرك7ا رفاو8لا دلم8ل2ا

غيرامحدلدة.
تق88د) تما (:  إلود عا  قان2ني)
با رباط) با س لا  تجاريا   شرك7ا
رقم) تحتا (2019 و2 28) (2 و2م)

.153421
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 STE. SINGAPORE GARDEN
FOUR
SARL

  س لا  تجاريارقماا22701
بمقت�ضىا ملحضرا  رسميا ملؤرخ)
و2مهابمدون7اسال) (2021 ماي) (22 في)
)  شريكا  2ح8دا شرك7) قرر)  قدا
 STE. SINGAPORE GARDEN

FOUR)  تالي):
ب8عاحصصا  س8دامحمدا  زيان)
حص7() (100( مناأصل) حص7() (20(
 لس8داعبداهللاا  زيانابتاريخ)22)ماي)
2021) تصبحا وحصصاعلىا  شكل)

  تالي):
  س8دامحمدا  زيان)20)حص7.

  س8داعبداهللاا  زيان)20)حص7.
لتغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا منا
شرك7) إلىا (SARL AU لح8د) شريكا

.SARL(78 محدلدةا ملسؤل
محمدا  زيان) لتكل8فا  س8دا
بمساعدة) تس8يرا  شرك7ا بمهاما

  س8داعبداهللاا  زيان.

باملحكم7) (: تما إلود عا  قان2ني)
 إلبتد ئ78ابسالابتاريخ)5)و2 28)2021  

تحتارقم)37014.
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NF IMMOBILIER
تأسيس

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

منا و معا  عاما ملنعقد) بقر را
تأسيس)) تما (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

تحملا وخصائصا  تا 78):
 NF ( (:  السما  تجاري)

.IMMOBILIER
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
تس8ير) (:   غرضا إلجتماعي)

  عمار تال إلنعاشا  عقاري.
شارع) (61 (:  ملقرا إلجتماعي)
مصطفى) شارعا تقاطعا  ال  8اق2تا
مركز) (56  ملعانيا  طابقا ألللارقم)

  رياضا  د ر  ب8ضاء.
 100.000 (:   ر أسمالا إلجتماعي)

درهم.
ت2زيعا  رأسمال):

)عبدا  رح8مازهير)500)حص7.
  س8دةامنارا  زياني)500)حص7.

:)تسيرا  شرك7امن) تس8يرا  شرك7)
طرفا  س8دامحمداأسك2راملدةاغير)

محدلدةامعاجم8عا  صالح8ات.
 ملدة):)99)سن7.

با س ل) (: تما إلود عا  قان2ني)
  تجاريا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
 2021 و2 28) (9 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتاعدد)726247.
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WECOLLAB
تأسيس

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
 لشريكا  2ح8د

ش.م.م
بمقت�ضى))عقداعرفيامؤرخابتاريخ)
بتمارةاتماتأسيس) فاتحامارس2021)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

 لشريكا  2 حد)WECOLLAB،)ل  تي)
تحكلا وخصائصا  تا 78):

  هدفا إلجتماعي)):
ل ستغاللا  عقار ت) تأجيرا

 ململ2ك7األا ملؤجرة.
 وخدماتا إلد ري7ا ملرتبط7)

باملكتب.
ت2طينا  شركات.

  تك2ين.
تنظ8ما ملنتدواتا إلجتماع78)

ل ملهن78.
تعامالتاتجاري7.

 10.000.00 رأسمالا  شرك7:)
من) حص7ا (100 إلى) مقسم7ا درهما
درهما لحص7ا  2 حدةاتم) (100 فئ7)
تسريحارأسمالا  شرك7ام2زع7اعلى)

  شكلا  تالي):
 100 م2حتي)   س8دا حساونا

حص7
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائياأيامناتاريخالضع)

  س لا  تجاري.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل).
(،354 عمارة) (:  ملقرا إلجتماعي)
شق7ارقم)1)شارعام2الياعليا  شريف)

مسيرة)1)تمارة.
تس8يرا  شرك7) عهدا (:   تس8ير)
 فترةاغيرامحدلدةاإلىا  س8دا حساون)

م2حتياكمسيرالح8دامعا  ت2ق8ع.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا إلبتد ئ78ابتمارةاتحتارقم)

.133257
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YRIG HOLDING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا33اشارعا ملهديابنا
برك7ا  س2ي�ضيا  رباط

تأسيساشرك7ا
عرفيا لشركاء) عقدا بمقت�ضىا
ل ملس ل) (2021 و2ن28) فاتحا بتاريخا
تم) (2021 و2ن28) (3 بتاريخ) با رباطا
لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7اح ت)

بامل2 صفات)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  تا 78):

 YRIG (:  إلسما  قان2ني)

.HOLDING

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

 ملقرا إلجتماعي):)33)شارعا ملهدي)

بنابرك7ا  س2ي�ضيا  رباط.

تس8يرا  ق8م) (:   هدفا إلجتماعي)

 ملنق2 7ا ملساهم7افياشركاتاعامل7)

)  تجارة) مختلفا  قطاعات) فيا

  صناع7،) وخدمات،)  بناء)

ل ألشغالا  عام7(.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائيا لشرك7.

 100.000.00 (: رأسمالا  شرك7)

حص7امن) (1000 إلى) درهمامقسم7ا

درهما لحص7ا  2 حدة) (100 فئ7)

مكتتب7المحررةابأكملهاانقد ،)م2زع7)

علىا  شركاءعلىا  شكلا  تالي):

ر يسا وحامل) و2نسا   س8دا

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

بف8الام8ن7اكلم) ( A330572)  قاطن)

محمدا  سادسا ملنزه) شارعا (13

  صخير تاتمارة)990)حص7.

بنيسا وحامل7) م2ن78ا   س8دةا

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

حصصا  قاطن7) (10  A332572

زعير) طريقا محمدا  سادسا بشارعا

 ملنزه))  صخير تاتمارة.

مجم2عا وحصص):)1000)حص7.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تأسيساإلى)

31)ديسمبر)2021.

:)تسيرا  شرك7امناطرف)   تس8ير)

  س8داو2نسار يسا وحاملا بطاق7)

 A330572 رقم)   تعريفا  2طن78ا

شارع) (13 كلم) م8ن7ا بف8الا (   قاطن)

محمدا  سادسا ملنزها  صخير ت)

بصفتهامسير اقان2ن8االح8د ) تمارة،)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
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تما إلود ع) (:   س لا  تجاري)
  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)
رقما  تق88د) (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)

با س لا  تجاري)153177.
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LERA CONCEPT
SARL AU

 ملقرا:اطريقاآسفي،اخدو7ا عب8د،ا
كل8يزامنشأةا  رياناG3/12امر كش
  س لا  تجارياابمر كشارقما

116467
في) مس لا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
قد) (2021 أبريل) (5 بتاريخ) مر كش،)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةاباوخصائصا  تا 78):
من) :)  غرضا   هدفا إلجتماعي)
س2 ء) نفسهااألان8اب7اعن)   شرك7،)
بمفردهااألاباإلشتر ك) أطر فاثا ث7،)
ألا  شر ك7امعاأياشخص،)فيا ملغرب)

كماافياأيابلداآخر،)مااولي):
وحسابا  غير،)   تدبيرا إلد ريا

لإجر ء) مل2 ع8دال ملشتروات.
و م8عا ملنتجات) لألا  ب8عا
لفيا وخارج) فيا ملغربا  وخدماتا
لأل) وحسابا  شركاتا ملحل78ا

 ألجنب78.
حدثا حتر في) تنظ8ماأياحدث،)

لألاخاص،)مؤتمراإوخ...
 وخدماتال ألشغالا ملختلف7.

 ملساهم7ا ملباشرةاألاغيرا ملباشرة،)
حم8ع) فيا بحم8عا  2سائل،) لشرك7ا
تتعلق) قدا   عمل8اتا  تجاري7ا  تيا

بأحدا ألش8اء) ملذك2رةاأعاله.
جم8عا ملعامالت)) أعما لبشكلا
ألا  صناع78) ألا  تجاري7ا  ملا 78ا
ألا  عقاري7ا ملتعلق7) أل ملنق2 7ا
أل) إ 8ها با غرضا ملؤس�ضيا ملشارا
  قادرةاعلىاتسه8لاتحق8قهالتط2يره.
 ملدة):)99)سن7امناو2ماتس 8لهافي)

  س لا  تجارياملر كش.
رأسمالا  شرك7):)تماتحدودارأس)
مقسم7) درهما (50.000 بمبلغ)  ملالا
درهم) (100 حص7امنافئ7) (500 إلى)
إلى) (1 من) مرقم7ا  لحص7ا  2 حدةا

500)لم2زع7اعلىا  نح2ا  تالي):

 DAVID NETO(2س8داد ف8دانيت  
500)حص7.

 ملقر):)طريقاآسفي،)خدو7ا عب8د،)
ك8ليزامنشأةا  ريان)G3/12)مر كش.

نيت2) د ف8دا :)  س8دا  ملسير)
DAVID NETO،)حاملاج2 زا  سفر)
ه2امسيرا  شرك7) (17EF07041 رقم)

 فترةاغيرامحدلدة.
وناور) فاتحا منا (:   سن7ا ملا 78)
ديسمبرامناكلاسن7امااعد ) (31 إلى)
  سن7ا ألللىاتبتدئامناتاريخاتس 8ل)
  شرك7))فيا  س لا  تجارياملر كش)

إلىاغاو7)31)ديسمبر)2021.
5)%)) تك2ين)   ف2 ئد):)س8ماأخذ)

صندلقا إلحت8اطا  قان2ني.
في) محف2ظا (:  إلود عا  قان2ني)
بمر كش) مركزا إلستثمارا و ه2يا

بتاريخ23)و2ن28)2021.
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 FCP AFRICAPITAL
DIVERSIFIE

إشعارابتعدولانظاما  تس8يرا
 صندلقات2ظ8فامشترك

 FCP AFRICAPITAL (:   تس8م78)
.DIVERSIFIE

شارعاآنفا) (92 (: مقرهاا إلجتماعي)
  د ر  ب8ضاء.

طرفا  ه8ئ7) منا عل8ها م2 فقا
 ملغرب78ا س2قا  رسام8لاتحتارقم)

GP21119)بتاريخ)12)و2ن28)2021.
تعدولاصنفا ملستثمرين.

تعدولا ملؤشرا ملرجعي.
تعدولا  س8اس7ا الستثماري7)

 لصندلق.
تعدولاتاريخاإغالقا  سن7ا ملا 78.
تعدولاس8اس7اتخص8صالت2زيع)

 ألرباح.
تعدولا ملذكرةا إلعالم78.

تما إلود عا  قان2ني)  قدا
باملحكم7ا  تجاري7) بكتاب7ا  ضبطا
 2021 و2 28) (9 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)72266.
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STE. CHAMSSI TOURS
SARL AU

تف2يتاحصصا  شرك7
ل  تس8ير

بمقت�ضىامحضرامؤرخافيا  رباط)

بعض) تغ8يرا تما (2021 و2 28) (12

ق2 نينا  شرك7الحددامااولي):

:)تف2يتا  س8د) تف2يتا وحصص)

بما) حصصا  شرك7ا بنحم2ا حمزةا

إلىا  س8د) حص7ا (1000 قدره) حددا

  شم�ضياحسن.

 1000 حسن) شم�ضيا   س8دا

حص7ا ملسيرا  2ح8دا لشرك7.

تد را  شرك7امناطرف) (:   تس8ير)

غير) ملدةا حسنا شم�ضيا   س8دا

محدلدة.

بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2 28) (12 بتاريخ)

  س لا  تجاريارقم)91375.
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NAJHI TECH
SARL AU

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)

تحريرا  قان2ن) تما (،2021 ماي) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدة.

 NAJHI TECH SARL (:   تسم78)

.AU

شارعافال) (،42 (:  ملقرا إلجتماعي)

أكد ل) (،1 رقم) شق7ا عمير،) ل دا

  رباط.

  هدف):)

 الستير دال  تصدور.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائيا لشرك7.

درهم) (100.000.00 (: رأسا ملال)

فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسما

100.00درهما كلال حدة.

تس8يرا  شرك7امناطرف) (:  إلد رة)

  س8داناجحيا و2ب.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)115622 

2021)  س ل) و2ن28) (23 بتاريخ)

  تجارياتحتارقم)153099.
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 STE SPOTBUSINESS

DAKHLA
اSARL AUا

تأسيساشرك7

 7 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

ح ت) ( شرك7) تما نشاء) (2021 و2ن28)

لح8د))))))) بشريكا (  ملسؤل 78ا ملحدلدة)

باوخصائصا  تا 78):

  تسم78):)

 STE SPOTBUSINESS

DAKHLA  SARL AU

)  نشاط):

باملغرب) هدفا  شرك7ا ( وتعلق)

لباوخارجاب):

لب8ع) شر ء) -) إلنعاشا  عقاري،)

  عقار تاعلىاحا ها،)  بناء)ل  تأجير..

) ملقرا الجتماعي):

شارع) سم78ا عمارةا (402   رقم)

  2الء)  شق7)2)  د خل7.)

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 

درهمامقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما ل2 حدة.

محمد) ( :)  س8د) ت2زيعارأسا ملال)

 1000 (...... عمادا  عت8قيا  كن2ني)

حص7.

  تس8ير):))تماتع8ينا  س8دامحمد)

كمسير) ( عمادا  عت8قيا  كن2ني)

 لشرك7.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.

باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

 7 بتاريخ) ب2 دا  ذهبا  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)2021/1235  

لبا س لا  تجارياتحتارقم 18875 .
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اSARL AUا
تأسيساشرك7

 7 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ح ت) ( شرك7) تما نشاء) (2021 و2ن28)
لح8د))))))) بشريكا (  ملسؤل 78ا ملحدلدة)

باوخصائصا  تا 78):
  تسم78):)

SPOTIMMO
)  نشاط):

باملغرب) هدفا  شرك7ا ( وتعلق)
لباوخارجاب):

لب8ع) شر ء) -) إلنعاشا  عقاري،)
  عقار تاعلىاحا ها،)  بناء)ل  تأجير..

) ملقرا الجتماعي):
شارع) سم78ا عمارةا (402   رقم)

  2الء)  شق7)2)  د خل7.)
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 
درهمامقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما ل2 حدة.
محمد) ( :)  س8د) ت2زيعارأسا ملال)
 1000 (...... عمادا  عت8قيا  كن2ني)

حص7.
  تس8ير):))تماتع8ينا  س8دامحمد)
كمسير) ( عمادا  عت8قيا  كن2ني)

 لشرك7.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.
باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
 7 بتاريخ) ب2 دا  ذهبا  البتد ئ78ا
و2ن28)2021)تحتارقم)2021/1236  
لبا س لا  تجارياتحتارقم 18877 .
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STE SPOTTRANS
اSARL AUا
تأسيساشرك7

 7 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ح ت) ( شرك7) تما نشاء) (2021 و2ن28)
لح8د))))))) بشريكا (  ملسؤل 78ا ملحدلدة)

باوخصائصا  تا 78):
SPOTTRANS(:(78تسم  

هدفا  شرك7) ( وتعلق) )  نشاط):)
باملغربالباوخارجاب):

ل  تخزينا  ذ تي) -)  تخزينا
ل ستئجار) ل وخدماتا  ل2جست78ا
أن2 ع) خالواا  تخزينالتخزيناجم8عا
 ملنتجاتال/ألا  بضائعاغيرا ملحظ2رة.

) ملقرا الجتماعي):
شارع) سم78ا عمارةا (402   رقم)

  2الء)  شق7)2)  د خل7.)
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 
درهمامقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما ل2 حدة.
محمد) ( :)  س8د) ت2زيعارأسا ملال)
 1000 (...... عمادا  عت8قيا  كن2ني)

حص7.
  تس8ير):))تماتع8ينا  س8دامحمد)
كمسير) ( عمادا  عت8قيا  كن2ني)

 لشرك7.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.
باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
 7 بتاريخ) ب2 دا  ذهبا  البتد ئ78ا
و2ن28)2021)تحتارقم)2021/1233  
لبا س لا  تجارياتحتارقم 18873 .
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STE SPOTESTATE
اSARL AUا
تأسيساشرك7

 7 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ح ت) شرك7ا تما نشاء) (2021 و2ن28)
لح8د))))))) بشريكا (  ملسؤل 78ا ملحدلدة)

باوخصائصا  تا 78):
  تسم78):)

SPOTESTATE
)  نشاط):

باملغرب) هدفا  شرك7ا ( وتعلق)
لباوخارجاب):

ليب8ع) شر ء) -) إلنعاشا  عقاري،)
  عقار تاعلىاحا ها،)  بناء)ل  تأجير.

) ملقرا الجتماعي):
شارع) سم78ا عمارةا (402   رقم)

  2الء)  شق7)2)  د خل7.)
سن7ا بتد ء امناتاريخ) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 

درهمامقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)
100)درهما ل2 حدة.

عبد) :)  س8دا رأسا ملال) ت2زيعا
 1000 (......   سالما  عت8قيا  كن2ني)

حص7.
تع8ينا  س8داعبد) تما (   تس8ير):)
كمسير) (   سالما  عت8قيا  كن2ني)

 لشرك7.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.
باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
 7 بتاريخ) ب2 دا  ذهبا  البتد ئ78ا
و2ن28)2021)تحتارقم)2021/1232  
لبا س لا  تجارياتحتارقم 18889 .
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STE HARVESPOT
اSARL AUا
تأسيساشرك7

 7 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ح ت) شرك7ا تما نشاء) (2021 و2ن28)
لح8د))))))) بشريكا (  ملسؤل 78ا ملحدلدة)

باوخصائصا  تا 78):
  تسم78):)

HARVESPOT
)  نشاط):

باملغرب) هدفا  شرك7ا ( وتعلق)
لباوخارجاب):

)  زر ع7،) الستير دال  تصدور) (-
لب8عا  ف2 كه) ل  ت2زيعا ل  شر ء)
لجم8عا ملنتجات) ل وخضرل تا

  زر ع78.
) ملقرا الجتماعي):

شارع) سم78ا عمارةا (402   رقم)
  2الء)  شق7)2)  د خل7.)

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيس.

رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 
درهمامقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما ل2 حدة.
عبد) :)  س8دا رأسا ملال) ت2زيعا
 1000 (......   سالما  عت8قيا  كن2ني)

حص7.
تع8ينا  س8داعبد) تما (   تس8ير):)
كمسير) (   سالما  عت8قيا  كن2ني)

 لشرك7.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.

باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

 7 بتاريخ) ب2 دا  ذهبا  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)2021/1237  

لبا س لا  تجارياتحتارقم 18879 .

72 P

FATI PISH

اSARL AUا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدةالاح تا  شريكا  2ح8د)))))))

لضع) تما (2021 و2 28) (1 بتاريخ)

قان2نامنظما شرك7اح تا ملسؤل 78)

لح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا

لح تا ملميز تا  تا 78):

  تسم78):)

ح تا ملسؤل 78)  FATI PISH

 ملحدلدةالاح تا  شريكا  2ح8د

)  هدف):

باو مل7) ب8عا  سمكا  طريا

ل  تقس8ط،)  ص8دا  بحريابمختلف)

تجارة) أشكا ه،)  ستير دال  تصدور،)

 ألسماك،) ستير دالتصدورامختلف)

 ملنتجاتا  بحري7).

رأسا ملال):)حددافيامبلغ)100000 

حص7امن) (1000 إلى) درهمامقسم7ا

م2زع7) درهما ل2 حدةا (100 فئ7)

كا تالي):

  س8دا  زبانيامنير))1000)حص7.

) ملقرا الجتماعي):

حياخطا  رمل7ازنق7از لي7ا  ش8خ)

رقم)162)  ع28ن.)

طرفا  س8د) منا تسيرا (:  إلد رة)

  زيانيامنيراملدةاغيرامحددة.

بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)

رقم) تحتا (2021 و2 28) ( (5 بتاريخ)

.  37373

73 P
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STE BENTANI FISH
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدةالاح تا  شريكا  2ح8د)))))))
تمالضع) (2021 و2ن28) (30 بتاريخ)
قان2نامنظما شرك7اح تا ملسؤل 78)
لح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا

لح تا ملميز تا  تا 78):
  تسم78):)

ح ت) (STE BENTANI FISH
 ملسؤل 78ا ملحدلدةالاح تا  شريك)

  2ح8د
)  هدف):

باو مل7) ب8عا  سمكا  طريا
ل  تقس8ط،)  ص8دا  بحريابمختلف)
أشكا ه،) الستير دال  تصدور،)تجارة)
ب8ع) ل مل مدة،)  ألسماكا  طري7ا
لتصدور) لشر ء) ألسماك،) ستير دا

مختلفا ملنتجاتا  بحري7).
  رأسمال):)حددافيامبلغ)100000 
حص7امن) (1000 إلى) درهمامقسم7ا
م2زع7) درهما ل2 حدةا (100 فئ7)

كا تالي):
(.......... سف8ان) بنطانيا   س8دا

1000)حص7.
) ملقرا الجتماعي):

تجزئ7امدون7ا  2حدةابل2ك)C)رقم)
134)  ع28ن.)

طرفا  س8د) منا تسيرا (:  إلد رة)
بنطانياسف8اناملدةاغيرامحددة.

بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (5 بتاريخ)

.  37371
74 P

SOMAGEC SUD
S.SUD
SARL

تعدوالتاقان2ن78
إثرا و معا  عاما الستثنائي) علىا
 SOMAGEC SUD شرك7) ملساهما
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا
  با غارأسما ها)113.500.000)درهم)
إقام7) مك7ا شارعا (: مقرها) ل  كائنا
(،02 رقم) شق7ا (42 رقم)  مكر ن،)

  ع28ن،)تقرر:

لهي) حص7ا (340.500 تف2يت)
جزيف) مجم2عا وحصصا  س8دا
سه28نا فائدةا  شرك7) ( رلجي)
 SOCITÉ MAGHREBINNE  ملسماة)

.DE GENIE CIVIL (SOMAGEC
د ئما  س8د)) تع8ينا
 M.SEBASTIEN YANN FAYES

SAHYOUN)كمسيرا لشرك7
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.  2021/1171
75 P

BUSSANITAIRE
تف2يتا وحصص

  تسم78):)
BUSSANITAIRE

ح ت) شرك7ا )  شكلا  قان2ني):ا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة
) ملقرا  رئي�ضي):

حياخط) (20 ب2دنيبارقم) ( شارع)
  رمل7)1)  ع28ن.)

 مل2ض2ع):
طبقااملد لالتا و معا  غيراعادي)
2021)قررا ملشارك2ن) 2)و2 28) بتاريخ)

مااولي):
طرف) منا حص7ا (150 تف2يت)
  س8دافريدابناهدياإلىا  س8داحمزة)

كرلم
طرفا  س8د) منا تس8يرا  شرك7ا

جمالابناهدي)
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.  2273/2021
76 P

MARSA FILET
تف2يتا وحصص

MARSA FILET(:(78تسم  
ح ت) شرك7ا )  شكلا  قان2ني):ا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
زنق7ا  شاطئ) ) ملقرا  رئي�ضي):)
عمارةاماء)  ع8نين) (30  ألب8ضارقم)

 ملكتبارقم)1)  ع28ن.)

 مل2ض2ع):
طبقااملد لالتا و معا  غيراعادي)
2021)قررا ملشارك2ن) 2)و2 28) بتاريخ)

مااولي):
طرف) منا حص7ا (250 تف2يت)
  س8دافريدابنهدياإلىا  س8دامحند)

كرلم
طرفا  س8د) منا تس8يرا  شرك7ا

محنداكرلم)
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.  2021/2272
77 P

STE COLLISSIMA
SARL

CAPITAL100000ا:ا
HAYا2411ا°Nا2EME(ETAGE(E6ا

TILILA À AGADIR
RC39635ا:ا

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 الستثنائيا ملنعقدابتاريخ)27)ن2فمبر)

2020)تماتقرير))مااولي):)
إلىا  عن2 ن) نقلا ملقرا الجتماعيا
  تالي):)  طابقا  ثاني))ل6)رقم)2411 

حياتل8الا كادور).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أكت2بر) (16 بتاريخ) بأكادورا   تجاري7ا

2020)تحتارقم)2461  .
78 P

 STE PERFECT VERRES
CORRECTEURS

SARL
LIQUIDATION

علىاإثراقر را و معا  عاما  عادي))
 2020 شتنبر) (21 و2م)  ملنعقدا
 STE PERFECT VERRES (  شرك7)

.CORRECTEURS SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،)
رأسما ها)30000)درهم،)تقررامااولي):
تمت) تقريرا ملصفيا قر ءةا بعدا

 ملصادق7اعلىاحساباتا  تصف78.

ل  نطق) ( حم7ا ملصفي) لإخالء)

بإقفالاعمل8اتا  تصف78.

  س لا  تجاريارقم)26667.

باملحكم7)  إلود عا  قان2نيا

تما كتاب7ا  ضبطا دىا ملحكم7)

و2ن28) (22 بتاريخ) بسالا  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)36916  .

79 P

 SERVICE FAJR
SARL AU

قر را الد رةا ملنعقد  علىا ثرا

 SERVICE(7و2م)7)و2 28)2021) شرك

FAJR  SARL AU)قررا  شريكا  2ح8د)

 لشرك7امااولي):

قررا  شريك) مقرا  شرك7ا تغ8يرا

 SERVICE FAJR   2ح8دا لشرك7)

منا مقرا  شرك7ا تبدولا SARL AUا

رقما سكن،ا ب8تيا تجزئ7ا :ا   عن2 نا

-ا 477،ا  طابقا ألللا بر هم7اعامرا

سال-

تغيرافيا  قان2ناا ملؤسسا لشرك7.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بسال) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.  37025

80 P

 SOCIETE NOUREMA

EQUIPEMENT
RC : RABAT 116245

تعدولافيا  شرك7
إطارا و معا  عاما إلستثنائي) فيا

 SOCIETE NOUREMA  شرك7)

ل ملنعقد) (EQUIPEMENT SARL

بتاريخ)22)و2ن28)2021)تقررامااولي):

طرف) منا تف2يتا وحصصا

إلىا  س8دة) هشاما   س8دا و ر ريا

150)حص7) آس78امساعفابمجم2ع)

 15000 100)در هماأي) ثمنا وحص7)

درهم.

تح2لا  شكلا  قان2نيا لشرك7)

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا إلىا

بمساهمال حد.
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با سحل) تما إلود عا  قان2ني:)
  تجاريا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
تحت) (2021 و2 28) (2 با رباطابتاريخ)

رقم)114229.
مقتطفالب8اناإعالن

81 P

SOJE NEGOCE
رأسما هاا:ا100000.00ادرهم

تعدولافيا  شرك7
إطارا و معا  عاما إلستثنائي) فيا
ل ملنعقد) (SOJE NEGOCE  شرك7)

بتاريخ)25)ماي)2021)تقررامااولي):
طرف) منا تف2يتا وحصصا
إلىا  س8د) شهب2نا خ2 7ا   س8دةا
بمجم2ع) محمدا الدري�ضيا س8ديا
1000)حص7اثمنا وحص7)100)درهم)

أي)100000.00)درهم.
لتسم78) مسيرا  شرك7ا  ستقا 7ا
جدودا لشرك7ا  س8داس8دي) مسيرا

محمدا الدري�ضي.
 5 )رقم) من) مقرا  شرك7ا تح2يلا
حيا ملح8ط) زنق7ابكين،) (7 محلارقم)
زنق7) (1 شق7) (6 )عمارة) إلى)   رباط()

باماك2احيا ملح8طا  رباط(.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
و2 28) (6 بتاريخ) (116041 تحتارقم)

.2021
مقتطفالب8اناإعالن

82 P

 IMPRIMERIE شركة
KAWTAR PRINT

رأسما هاا:ا600.000.00ادرهم
إطارا و معا  عاما إلستثنائي) فيا
 IMPRIMEIRE KAWTAR  شرك7)
PRINT)ل ملنعقدابتاريخ)3)ماي)2021 

تقررامااولي):
حسنالي) سالليا لفاةا  س8دةا
فيا  شرك7ابمقد ر) م2ن78ا ملساهم7ا

1200)حص7.
حصصا  ر حل7ا  س8دة) ت2زيعا
تبلغ) ل  تيا م2ن78ا حسناليا سالليا
إجتماع78،) صاوح) حص7ا (12000
ساللي) )  س8دا ل  دها) لرثتهاا

)  س8د) زلجها) حسناليا  ط8ب(،)

لأبنائهاا  س8د) بنعد دةا و2سفا

بنعد دة) محمد،)  س8دةا بنعد دةا

لفقا) سارةا بنعد دةا ل  س8دا ك2ثرا

 لشريع7ا إلسالم78.
حسنالي) سالليا تبرعا  س8دا

حصصها إلجتماع78) بكاف7ا   ط8با

أحفاده) حص7ا صاوحا (300 مجم2ع)

محمد،)  س8دة) بنعد دةا   س8دا

بنعد دةاك2ثرال  س8دةابنعد دةاسارة)

لح كابا تسالي.

تف2يتا وحصصا إلجتماع78امن)

مجم2ع) م8ن7ا مالمحا طرفا  س8دةا

إلىا  س8د) حص7،) (600 حصصها)

بنعد دةاو2سفابمجم2ع)462)حص7)

ل  س8دابنعد دةا دريسابمج2ع)132 

حص7اثمنا وحص7)100درهم).

  تبرعاباوحصصا إلجتماع78امن)

طرفا إلخ2ةا  س8دابنعد دةامحمد،)

ل  س8دة) ك2ثر،) بنعد دةا   س8دا

ل  دهما  س8د) إلىا سارةا بنعد دةا

بمجم2عا وحصص) بنعد دةا و2سفا

 آلت78):

  س8دابنعد دةامحمد)625)حص7)

إجتماع78.

  552,50 ك2ثر) بنعد دةا   س8دةا

حص7اإجتماع78.

 552,50 سارة) بنعد دةا   س8دةا

حص7اإجتماع78.

تما إلود عا  قان2نيا لشرك7ا دى)

باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا

تحت) (2021 و2 28) (2 با رباطابتاريخ)

  رقم)115955.

83 P

DIGITIZ
SARL AU

تأسيس
  س لا  تجاريا133677

بمقت�ضىاعقداعرفياحررافياتمارة)

لضع) تما (2021 و2ن28) (16 بتاريخ)

محدلدة)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

لح ت) ل حدا ملؤسسا  ملسؤل 78ا

 مل2 صفاتا  تا 78):

.DIGITIZ SARL AU(:(78تسم  

 ملقرا إلجتماعي):)مركزا  ن2رابل2ك)
7)  طابقا أللل) مكتب) (6 عمارة) (B

  ن2ر)1)تامسنااتمارة.

حددا  رأسمال) (:   رأسمال)

100.000.00)درهم.

  غرض):

 إلستشار تافيا  تس8ير.

تكن2 2ج8اا ملعل2ماتال  برمج7.

 ملدة):)99)سن7).

 ملسير):)  س8دافتحيا و ر ري.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

با س لا  تجاريا دى)   قان2نيا

تحت) بتمارةا  ملحكم7ا إلبتد ئ78ا

  رقم)133677.

84 P

TAARA BATIMENT
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا14ازنق7اجبلا

أنهيراسكت2را2انصراحصاوناسالا

 و دودة

تح2يلا ملقرا إلجتماعي
بم2جبا و معا  عاما إلستثنائي)

2021) لشرك7اح ت) 23) بريل) بتاريخ)

 TAARA(ملسؤل 78ا ملحدلدةا ملسماة 
رأسما ها) (BATIMENT SARL

بسال) مقرهاا (، درهم) (100.000.00
 و دودة)14)زنق7اجبلاأنهيراسكت2ر)2 

نصراحصاوناسالا و دودة.

تح2يلا ملقرا إلجتماعيا لشرك7)

حد دة) تجزئ7ا (: إلىا  عن2 نا آلتي)

 1 1409)محلارقم) طريقامهدو7ارقم)

  قن8طرة.

من) سيتغيرا  فصلا  ر بعا لبهذ ا

  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

تعدولا  قان2نا ألساييا لشرك7)

حسبا  تغ8ير تا  سا ف7.

تم) (: تما إلود عا  قان2ني) لقدا

 2 بتاريخ) بسالا باملحكم7ا إلبتد ئ78ا

و2 28)2021)تحتارقم)37035.

 85 P

دو2 نا ألستاحةامل8اء)بندلرل

م2ثق7ابا رباط

شارعاعقب7ازنق7ال دافاساعمارة)2)شق7)2 

  طابقا الللا كدلا  رباط

 هاتف):)0537672156

 ARTISANAL شركة

RESTAURATION
ش.م.ماح تاشريكالح8د

 ملقرا إلجتماعيا:ا  رباطا كد لازنق7ا

ل دازيزاعمارةا15اشق7ارقما2

  س لا  تحاريا152725

تف2يتاحصصا  شرك7ا
من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

بتاريخ) بندلرلا مل8اء) طرفا ألستاحةا

ف2تا  س8دامر د) (،2020 و2ن28) (22

وملكها) جم8عا وحصصا  تيا رضاا

 ARTISANAL فياشرك7) حص7ا (500

مقرها) ش.م.ما (RESTAURATION

 إلجتماعي):

  رباط)) كد لازنق7ال دازيزاعمارة)

 100.000 رأسما ها) (2 شق7ارقم) (15

فكري) أومنا أما إلىا  س8دةا درهما

شرك7) فيا  تصبحا ملا ك7ا  2ح8دةا
 ARTISANAL RESTAURATION

ش.م.ماح تاشريكالح8د.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (5 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)115962.

86 P

IMANDO SERVICES
SARL AU

لبم2جب) (2021 ماي) (4 بتاريخ)

عقدا و معا  عاما إلستثنائيا ملس ل)

قرر) (2021 ماي) (19 بتاريخ) با رباطا

  شريكا  2ح8دامااولي):

رفعا  رأسمالا إلجتماعيا لشرك7)

 8صبحاحسبا آلتي):

في) رأسمالا  شرك7ا حددا

حص7) (5000 إلى) درهما (500.000

بق8م7)100)درهما لحص7.

ل  سابع) تعدولا  بندا  سادسا

منا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
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بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
) دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)   ضبط)
تحت) (2012 و2 28) (9 بتاريخ) بسالا

  رقم)36940.
87 P

CHAKETRANS
SARL

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با رباط) (2021 و2ن28) (17 بتاريخ)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما
 ملحدلةاتحملا وخصائصا  تا 78):

CHAKETRANS(:(78تسم  
.SARL
  هدف):

نقلا  بضائع.
تجزئ7ا  سالم) (:   عن2 نا  تجاري)
رقم)335)  صباحا  صخير تاتمارة.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)
إلى) مقسم7ا درهما (100000.00 في)
100درهم) بق8م7) حص7ا (1000

 لحص7.
تماتع8ينا  س8دا وحاج) (:   تس8ير)
 ملعطياشاكراكمسيرا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.
99)سن7) :)مدةاعمرا  شرك7)  ملدة)

مناتاريخا  تأسيسا  نهائي.
إلى) وناورا فاتحا منا   سن7ا ملا 78:)
31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 الللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا إلبتد ئ78ابتمارةاتحتارقم)

133721)بتنروخ)6)و2 28)2021.
88 P

ENTRACOR
SARL

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با رباط) (2021 و2ن28) (16 بتاريخ)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما
 ملحدلةاتحملا وخصائصا  تا 78):

.ENTRACOR(:(78تسم  
  هدف)

) ألشغالا ملختلف7ال  بناء.
  عن2 نا  تجاري):)رقم)93)سكت2ر)

4)تجزئ7)50)هكتاراتمارة.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)
إلى) مقسم7ا درهما (100000.00 في)
100درهم) بق8م7) حص7ا (1000

 لحص7.
عبد) تع8ينا  س8دا تما (:   تس8ير)
ملدة) كمسيرا لشرك7ا  وحقا  برب2شا

غيرامحدلدة.
99)سن7) :)مدةاعمرا  شرك7)  ملدة)

مناتاريخا  تأسيسا  نهائي.
إلى) وناورا فاتحا منا   سن7ا ملا 78:)
31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 الللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا إلبتد ئ78ابتمارةاتحتارقم)

133723)بتاريخ)6)و2 28)2021.
89 P

 STE. PHARMACIE
WIGHLANI GHAZA

S.A.R.L AU
تأسيساشرك7

لضع) (2021 وناور) (30 تمابتاريخ) (
قان2نامنظما شرك7اح تا ملسؤل 78)
باملميز ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

  تا 78):
 STE. PHARMACIE (:   تسم78)

.WIGHLANI GHAZA S.A.R.L AU
  هدف

ص8دالن78) منتجاتا تاجرةا
با تقس8ط.

حي) (792 رقم) (:  ملقرا إلجتماعي)
  نخلII(7)قلع7ا  سر غن7.

 5 99سن7اتبتدئامناتاريخ) (:  ملدة)
فبر ور)2021.

(:   رأسمالا إلجتماعي)
على) مقسما درهما (500.000.00
5000)سهمامنافئ7)100)درهمام2زع)

كاآلتي):
لغالني) محمدا وحبيبا   س8دا

100)حص7.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.
طرفا  س8د) ( تسيرامن) (:  إلد رة)

محمدا وحبيبالغالني.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا إلبتد ئ78ابقلع7) (   ضبط)

تحت)) (2021 و2 28) (9   سر غن7او2م)

314/2021)رقما  س ل)4693.

90 P

كاب8طال

25)شارعاش رةا  قدساقطاع)19)بل2كاساحي)

  رياضا  رباط

CONCEPTPHILOSOPHIE
SARL

ب8عاحصص
تغ8يرا ملقرا إلجتماعي

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 14) بريل)  ملنعقدابتاريخ)

 ملصادق7اعلىامااولي):

صغير) ب8حاحصصا  س8دةامل8اء)

32)حص7اإلىا  س8دة) ل  تياتتمثلافي)

كنزةاجنانال  س8دةاعائش7اهكلزلفر.

تحم8لا ملقرا إلجتماعيا لشرك7)

ماك) شارعا الماما (20 رقم) ف8الا إلىا

  س2ي�ضيا  رباط.

ل7  (4 لبهذ افقداتماتعدولا  بند)

ل2)منا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.)

باملحكم7) ( تما إلود عا  قان2ني)

  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)115279 

بتاريخافاتحاو2 28)2021.

91 P 

CHARLIE MOROCCO
SARL

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تم) قدا با رباط،) (2021 22)و2ن28)

لضعا  قان2نا السا�ضيا شرك7اتحمل)

 وخصائصا  تا 78):

 CHARLIE (:   تسم78)

.MOROCCO SARL

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

تاجرامالبس) (:   هدفا الجتماعي)

باو مل7ال  تجزئ7.

ب8عام2 دالمعد تا ملالبس.

  تجارة.

درهم) (100.000 (: رأسا ملال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

درهما لحص7ا  2 حدةام2زع7) (100

علىا  شكلا  تالي):

 340 عادل)   س8دا وحسانيا

حص7.

 330   س8دا وحسانيامحمدارب8ع)

حص7.

  س8دابنكرلما مين)330)حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

 32 ح) بل2كا (:  ملقرا الجتماعي)

  طابقا  ثا ثادو2را وح2مراحايام)

  رباط.

 ملسير):)  س8دا وحسانيامحمد.
(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153527

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)116149 

بتاريخ)12)و2 28)2021.

92 P

وان دريكسيون كوسمتيك
  س لا  تجاريا:ارقما437523

فسخا  شرك7ابصف7اسابق7األل نها
قر را و مع78ا  عام) بمقت�ضىا

 10 بتاريخ) ف2قا  عادةا ملنعقدةا

ن2فمبر)2020) لشرك7اح تامسؤل 78)

محدلدة.
دريكس28ن) ل نا  ملسماةا
 100.000 رأسما ها) ك2سمت8ك،)

با د ر) مقرهاا الجتماعيا درهم،)

ز لي7) ال 7ا  8اق2تا (61   ب8ضاء)

22)  طابق) رقم) مصطفىا ملعانيا

  ثانيا ملركزا  تجاريا  رياض.

حساب) علىا تصدوقا تقررا

  تصف78امعا البر ء) لمصفيال عفائه)

منامهامه.

تماغ8د عاحسابا  تصف78ا دى)

باملحكم7ا  تجاري7) مكتبا  ضبطا

با د را  ب8ضاء.
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مكتب) تما إلود عا  قان2نيا دىا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحت) (،2020 ديسمبر) (2 في)   ب8ضاء)

رقم)30790.

93 P

HOMELAND

SARL

رأسمالا  شرك7ا:ا100.000ادرهم

محلارقما3اشارعام2الياإسماع8لا

بابا ملالحاحسانا  رباط

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

2)مارس)2021،)تماتقريرامااولي):

 وحلا ملسبقا لشرك7.

تع8ينا  س8دا ملسر جيا حمداأمين)

وحلا  شرك7.

مكان) تحدودا ملقرا الجتماعيا

 وحلا ملسبقا لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 6516 رقم) تحتا با رباطا   تجاري7ا

بتاريخ)6)و2 28)2021.

94 P

MEJAD TRAVAUX

SARL

رأسمالا  شرك7ا:ا100.000ادرهم

رقما906اعمارةارقما1ابئرا  ر ميا

،اا  قن8طرة
ّ
 و ن2ب78

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

7)و2ن28)2021،)تماتقريرامااولي):

 وحلا ملسبقا لشرك7.

محمد) مصباحيا تع8ينا  سادةا

ل و دام2الياعبداهللااوحلا  شرك7.

مكان) تحدودا ملقرا الجتماعيا

 وحلا ملسبقا لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

رقم) تحتا با قن8طرةا  البتد ئ78ا

24093)بتاريخ)29)و2ن28)2021.

95 P

مكتبا ملستشار

37)زنق7اجبلاتازكاارقم)1)أكد ل)-)  رباط

  هاتف):)0537775071

L’INSTANT BEN

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

بتاريخ) عرفيا عقدا بم2جبا

لضعا  قان2ن) تما (،2021 22)و2ن28)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةابامل2 صفاتا  تا 78):

  تسم78ا  تجاري7):)النست2ين.

ز لي7اشارعافال) (:  ملقرا الجتماعي)

 35 عمارة) لزنق7ا زكزةا عميرا ل دا

أكد لا  رباط.

  هدف):) ملطعم7ابجم8عاأشكا ها.

 ملدة):)99)سن7.

رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

درهما ل2 حدةامكتتب7ابا كامل) (100

لمحرراكامل7انقد اكمااولي):

حص7ا جتماع78ا لس8د) (500

مغربيا و نس78) و2نسا بنعمرلا

1926) وحامل) أغسطس) (29 م2  8د)

 A339714 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

ل ملق8مافيا  رباطاشارعافالال داعمير)

عمارة)35)شق7)1،)أكد ل.

حص7ا جتماع78ا لس8دة) (500

مغرب78) مستحسنا فاطم7ا  زهر ء)

 1927 ماي) (2 م2  8د)  و نس78ا

رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا

فيا  رباط،) ل ملق8م7ا (AB273696

ز لي7ازنق7امهدو7الزنق7اعبدا مل2من،)

عمارة)A)شق7)9،)حسان.

  تس8ير):)  س8دابنعمرلاو2نس.

:)  س ل)  إلود عا  قان2ني)

و2 28) (12 بتاريخ) با رباطا   تجاريا

2021،)تحتارقم)153513.

96 P

 FOURNITURES

 AUTOMOBILES

-FOURNIAUTO
SARL

AU(CAPITAL(DEا800.000اDHS

RUEا46ا°Nا:اSIEGE(SOCIALا

ALGER-TEMARA

IMMATRICULEE AU REGISTREا

°DE(COMMERCE(DE(RABAT(Nا

102247

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

تم) (،2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

 200.000 درهماأيامن) (1.000.000

درهماإلى)1.200.000)درهماعناطريق)

أرباحاألاعالل ت) ألا إدماجا حت8اطيا

إصد رافيارأسا ملال.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (2 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116093.

97 P

STE FIDUCIAIRE ZITOUNI SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL(:(AV(MED(V(N°(55(RUE

 AL MAHKAMA APPT N3 1ER ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL 0524221666

STE GREENFIN
SARL

تصف78اشرك7
 GREENFIN قررا  شركاء)بشرك7)
درهم) (100.000 رأسما ها) (SARL

بزنق7) مقرهاا الجتماعيا لي2جدا

 ملحكم7ارقم)55)بقلع7ا  سر غن7.

خاللا و معا  عاما  غيرا  عادي)

ماي) (26 بتاريخ) ل ملنعقدا  لشرك7ا

2021)نصهاكمااولي):

تصف78ا  شرك7) علىا  ملصادق7ا

 ملذك2رةاأعاله.

قب2لا ستقا 7ا  س8دا  تهالي)

محمدامنامهامهاكمسير)) لشرك7.

محمد) تع8ينا  س8دا  تهاليا

جم8ع) لتخ2يلها كمصفيا لشرك7ا

  صالح8اتا هذ ا  غرض.

زنق7) با مقرا  تصف78ا تحدودا

 ملحكم7ارقم)55)قلع7ا  سر غن7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 البتد ئ78ابقلع7ا  سر غن7ابتاريخ)10 

و2ن28)2021)تحتارقم)2021/259.

98 P

STE FIDUCIAIRE ZITOUNI SARL AU

AU CAPITAL DE 100.000 DH

 SIEGE(SOCIAL(:(AV(MED(V(N°(55(RUE

 AL MAHKAMA APPT N3 1ER ETAGE EL

KELAA DES SRAGHNA

TEL 0524221666

 STE THALI HOLDING

COMPANY

SARL

تصف78اشرك7

 THALI بشرك7) قررا  شركاء)

م) ما شا (HOLDING COMPANY

لي2جد) درهما (100.000 رأسما ها)

مقرهاا الجتماعيابزنق7ا ملحكم7ارقم)

55)بقلع7ا  سر غن7.

خاللا و معا  عاما  غيرا  عادي)

ماي) (26 بتاريخ) ل ملنعقدا  لشرك7ا

2021)نصهاكمااولي):

تصف78ا  شرك7) علىا  ملصادق7ا

 ملذك2رةاأعاله.

قب2لا ستقا 7ا  س8دا  تهالي)

محمدامنامهامهاكمسير)) لشرك7.

محمد) تع8ينا  س8دا  تهاليا

جم8ع) لتخ2يلها كمصفيا لشرك7ا

  صالح8اتا هذ ا  غرض.

زنق7) با مقرا  تصف78ا تحدودا

 ملحكم7ارقم)55)قلع7ا  سر غن7.

تما إلود عا  قان2نيا دى)

 ملحكم7ا البتد ئ78ابقلع7ا  سر غن7)

رقم) تحتا (2021 10)و2ن28) بتاريخ)

.2021/260

99 P
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 STE CAFE BOULANGERIE
PATISSERIE OCEAN D’OR

SARL AU
  رأسمالا الجتماعيا:ا100.000ا

درهم
  س لا  تجاريارقما73205

) و معا  عام) محضر) بمقت�ضىا
بمقرا  شرك7)  الستثنائيا ملنعقدا
و2م)21)و2ن28)2021،)قداتقررا تخاح)

  قر رابا تعدولا  تالي):
من) حصصا  شرك7ا تف2يتا
ل  س8د) رش8دةا   س8دةا  فض8لا
ل  س8دةاحك8ماش8ماء) حك8ما نسا

إلىا  س8داكريما  فض8ل.
تجزئ7) منا تغ8يرا ملقرا الجتماعيا
إلىا  عن2 ن) تمارةا (32 رقم)   فت2حا

  تالي):
15،)هب7) )  شق7ارقم) (،26 عمارة)

تامسنا.
تغ8يرا  شكلا  قان2نيا شرك7)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا منا
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا إلىا

بشريكال حد.
منا  قان2ن) ل6) (4 تعدولا  بند)

 ألسا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28) (2 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا
رقما إلود عا  قان2ني) تحتا (،2021

.116121
100 P

 TIZI MILAN IMPORT
EXPORT
SARLAU

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 TIZI MILAN  الستثنائيا لشرك7)
 IMPORT EXPORT SARL AU
 ملصادقاعل8هابتر وخ)2)و2ن28)2021،)

تقررامااولي):
)مجم2ع) بحكما  نت8ج7ا  سلب78)
ح2 لي) مجم2عهاا بلغا   ع ز()  تيا
لنظر ا ك2ن) درهما (20.502.05
 100.000 ح2 لي) رأسمالا  شرك7ا
فقداتقرراإرجاعامااتبقىامن) درهم،)
رأسمالا  شرك7ا فائدةا  شركاء)

.79.491.95

عمل78احلالتصف78) إعالنا نتهاء)
مسير) حم7ا تبرئ7ا لبا تاليا   شرك7ا
سع8د،)  ذي)   شرك7ا  س8دا عرلا

 سندتاإ 8هاهذها ملهم7.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابقصب7)
و2ن28) (12 بتاريخ) (70 تاد 7اتحتارقم)

.2021
101 P

L’ENTREPRISE 
DES BATIMENT 

 ET DES INFRASTRUCTURES 
DURABLES OU «EBID» 

EN ABREVIATION
SARL

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملصادق)
تم) (،2021 أبريل) (26 بتاريخ) عل8ها
إنشاء)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

تحملا وخصائصا  تا 78):
 L’ENTREPRISE (:   تسم78)
 DES BATIMENT  ET DES
 I N F R A S T R U C T U R E S
DURABLES OU «EBID» 

EN ABREVIATION SARL
 ملقرا الجتماعي):)حياب2در عابل2ك)
قصب7) (1134 11)  رقم) 03)  زنق7)

تاد 7.
:) ألشغال)   غرضا الجتماعي)
 ملختلف7،)  بناء،)  ترك8بات)

  كهربائ78،)تما  تجارة.
رأسا ملال):)500.000)درهم.

مدةا  شرك7):)99)سن7ا بتد ء)من)
تاريخاتس 8لهاافيا  س لا  تجاري.

:)  س8دةا وتا مبارك)  ملسير)
EE541159،)لح كاملدةاغير) خدوج7)

محددة.
فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)
كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا االبتد ئ78اقصب7)
تاد 7اتحتارقم)73،)  س لا  تجاري)

عدد)2025)بتاريخ)29)و2ن28)2021.
102 P

STE BENZITEAM
SARL

شارعامصطفىا  ساوحاإقام7ا
 ملنص2راعمارةا

رقما2امكتبا4احاياما  رباط
إثرا و معا  عاما الستثنائي) علىا
بتاريخ)21)و2ن28)2012) شركاء)شرك7)

بنزوطاماتقررامااولي):
 وحلا ملسبقا لشرك7.

زينب) كن2نا تع8ينا  س8دةا
كمصف78ا لشرك7.

بشارع) مقرا  تصف78ا تحدودا
إقام7ا ملنص2ر) مصطفىا  ساوحا
عمارةارقم)2)مكتب)4)حاياما  رباط.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)115509 

بتاريخ)16)و2ن28)2021.
103 P

 STE MIRANDUM BUSINESS
COMPANY

SARL
تأسيساشرك7

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
(،2021 مارس) (13 بتاريخ) بمر كشا
تحريرا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7) تما
محدلدةا ملسؤل 78اتحدداخصائصها)

ف8مااولي):
  هدفا الجتماعي):)منعشاعقاري.

 ستير دالتصدور.
 STE MIRANDUM (:   تسم78)

.BUSINESS COMPANY SARL
 1 رقم) محلا (:  ملقرا الجتماعي)

س8دياعباد)3)رقم)227)مر كش.
و2م) منا سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسا  شرك7.
في) حددا (:   رأسمالا الجتماعي)
 1000 إلى) مقسم7ا درهما (100.000
درهما لحص7) (100 بق8م7) حص7ا
  2 حدةا كتتبتالسددتاكامل7امن)

طرفا  شركاء.
 40.000 بلم2) نع8م7ا   س8دةا

درهم.
 20.000 أسماء)  دلن)   س8دةا

درهم.

 20.000 سلمىا  دلن)   س8دةا
درهم.

 20.000 عثمانا كري�ضي)   س8دا
درهم.

نع8م7) عينا  س8دةا (:   تس8ير)
بلم2ا وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ارقم)
أسماء)  دلن) ل  س8دةا (E323622
رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا
EE933325)مسيرونا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.
  سن7ا الجتماع78):

منافاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا لمحكم7ا  تجاري7ابمر كش)
عناطريقا ملكتبا و ه2يا الستثمار)
رقم) تحتا (،2021 ماي) (20 بتاريخ)

.124.212
104 P

A N ETANCHEITE
SARL AU

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
2012،)قد) أكت2بر) (31   رباطابتاريخ)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةابشريكالح8د.
 A N ETANCHEITE (:   تسم78)

.SARL AU
  هدفا الجتماعي):)أعمالا  عزل.

  ترك8باتال  تجهيز ت.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
  نت8فياعبدا  كريم)1000)حص7.
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائياأيامناتاريخالضع)

  س لا  تجاري.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
 10 شق7) (،20-19 مبنى) (:  ملقر)
إقام7اأما  رب8ع،)  طابقا  ثانياشارع)

محمدا وخامساحيا  غز لياتمارة.
 ملسير):)  نت8فياعبدا  كريم.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا
.127615

105 P
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شركة األوراش الكبرى للطرق

بمقت�ضىا و معا  عاما  عادي)

 ملنعقدابتاريخ)6)ماي)2021،) شرك7)

تجدود) تما  أللر شا  كبرىا لطرقا

صالح78اأعضاء) مل لسا إلد رياملدة)

ستاسن2 ت.

لبمقت�ضىا جتماعا مل لس)

تع8ين) تما بنفسا  28م،)  إلد ريا

  س8دامصطفىافاهمارئيساا ه.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2يا

و2ن28) (23 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتاعدد)115624.

106 P

BITUCAB

AVENUE HASSAN II RESIDENCEا

IMANE(IMM(N°2اSKHERAT

بمقت�ضىا و معا  عاما  سن2ي)

ماي) (27 بتاريخ)  لشركاء) ملنعقدا

تمدود) تما ب28ت2كابا 2021) شرك7ا

صالح78ا ملسيرا  س8داكمالاحم2اعلي)

 ثالثاسن2 ت.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (17 بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)5955.

107 P

FONEX ALUMINIUM

بمقت�ضىا و معا  عاما  عادي)

2021) شرك7) ماي) (7  ملنعقدابتاريخ)

FONEX ALUMINUIUM)تماتجدود)

صالح78اأعضاء) مل لسا إلد رياملدة)

ستاسن2 ت.

لبمقت�ضىا جتماعا مل لس)

 إلد ريابنفسا  28ماتماتع8ينا  س8د)

فؤ دافاهمارئيساا ه.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (24 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)115731.

108 P

RIMOIL

بمقت�ضىا و معا  عاما  سن2ي)

 2021 6)ماي)  لشركاء) ملنعقدابتاريخ)

 شرك7اريماأليلاتماتمدوداصالح78)

 ملسيرونا ثالثاسن2 ت.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (22 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)115767.

109 P

VADIMIRO ARIANO

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رأسا ملالا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اشارعاعبدا  كريما

 وخطابياإقام7افالدوميرلاأزيان2ا

  ع28ن

رقما  س لا  تجاريا3329

تع8ينامسيراثانيا لشرك7
إنا و معا  عاما  غيرا  عادي)

 VADIMIRO ARIANO  شركاء)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةارأس)

 ملال)100.000)درهم.

 ملقرا الجتماعي):)شارعاعبدا  كريم)

أريان2) فالدوميرلا إقام7ا  وخطابيا

  ع28ن.

رقما  س لا  تجاري):)19261.

2021 وناور) (20 بتاريخ)  قررتا

مااولي):

ثانيا لشرك7) كمسيرا   تع8ينا

ل دا  رش8د،) محمدا س8ديا   س8دا

أكت2بر) (29 م2  8د) مغربيا و نس78،)

حاملا  بطاق7) فيا  ع28ن،) (1972

في) مق8ما (،SH97336 رقم)   2طن78ا

ل د) ف8الا محمدا  زرقط2نيا شارعا

  رش8دا  ع28ن.

فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(،2021 فبر ور) (19 بتاريخ) با ع28نا

تحتارقم)552/2021.

110 P

RIJAL SAKIA
 EL HAMRA II CONSERVES

ET CONGELATION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رأسا ملالا:ا7.200.000ادرهماملقرا
 الجتماعيا:ا ملنطق7ا  صناع78ام8ناءا

  ع28ن
رقما  س لا  تجاريا2605
تع8ينامسيراثانيا لشرك7

إنا و معا  عاما  غيرا  عادي)
 RIJAL SAKIA EL شرك7)  شركاء)
 HAMRA II CONSERVES ET
ح ت) شرك7ا (CONGELATION
رأسا ملال)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
درهما ملقرا الجتماعي) (7.200.000

 ملنطق7ا  صناع78ام8ناء)  ع28ن.
رقما  س لا  تجاري)2605.

(،2021 وناور) (20 بتاريخ) قررتا
مااولي):

ثانيا لشرك7) كمسيرا   تع8ينا
ل دا  رش8د،) محمدا س8ديا   س8دا
أكت2بر) (29 م2  8د) مغربيا و نس78ا
حاملا  بطاق7) فيا  ع28ن،) (1972
في) مق8ما (،SH97336 رقم)   2طن78ا
ل د) ف8الا محمدا  زرقط2نيا شارعا

  رش8دا  ع28ن.
فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(،2021 فبر ور) (19 بتاريخ) با ع28نا

تحتارقم)557/2021.
111 P

MYHER GLACE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ر سا ملالا:ا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ابناو7امايهيرا

  قابض7
مبنىاأماسعدا  ع28ن

رقما  س لا  تجاريا26303
تف2يتا وحصصا الجتماع78

إنا و معا  عاما  غيرا  عادي)
 MYHER GLACE شرك7)  شركاء)
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاقرر)

بتاريخ)15)فبر ور)2020)مااولي):
تشك8لا و معا  عام) إعالنا وتما

قان2ناامتد لالابشكلاصح8ح.

وذكر) منا  2ثائق،) بعدا  تحققا
أنا و معا وحالي)   س8دا  رئيسا
جدلل) علىا  نعقدا غرضا  تحريرا

 ألعمالا  تالي):
تف2يتا وحصص) علىا  مل2 فق7ا
 MYHER مناطرفانقلا السهمامن)
HOLDING) صاوحا  شرك7)

.MYHER BEST HOLDING SARL
 999  و معا  عامال فقاعلىاب8ع)
 MYHER HOLDING من) سهما
 MYHER BEST  صاوحا  شرك7)

.HOLDING
فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
با ع28نابتاريخ)16)أبريل)2021)تحت)

رقم)1210/2021.
112 P

 RIJAL SAKIA EL HAMRA II
CONSERVES 

ET CONGELATION
SARL

رأسا ملالا:ا7.200.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ا ملنطق7ا  صناع78ا

بم8ناءا  ع28ن
رقما  س لا  تجاريا2605
تف2يتا وحصصا الجتماع78

)  عادي) إنا و معا  عاا  غير)
 RIJAL SAKIA EL شرك7)  شركاء)
 HAMRA II CONSERVES ET
 23 بتاريخ) قررا (CONGELATION

فبر ور)2021،)مااولي):
تف2يتا وحصص) علىا  مل2 فق7ا
مناطرفا  س8دام2الياحمدىال د)
  رش8د)3119)حص7ا صاوحا  شرك7)

.MYHER BEST HOLDING SRAL
  س8داس8ديامحمدال دا  رش8د)
حص7ا صاوحا  شرك7) (1560

.MYHER BEST HOLDING SRAL
ل د) ت2ح لبا ال 7ا   س8دةا
  رش8د)1560)حص7ا صاوحا  شرك7)

.MYHER BEST HOLDING SRAL
ل د) بلخيرازلج7ا   س8دةاخ8جت2ا
  رش8د)1560)حص7ا صاوحا  شرك7)

.MYHER BEST HOLDING SRAL
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فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(،2021 أبريل) (16 بتاريخ) با ع28نا

تحتارقم)1206/2021.
113 P

MYHER INDUSTRIE
SARL

رأسا ملالا:ا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ابناو7امايهيرا
  قابض7امبنىا ماسعدا  ع28ن
رقما  س لا  تجاريا22223
تف2يتا وحصصا الجتماع78

)  عادي) إنا و معا  عاا  غير)
 MYHER INDUSTRIE(7شركاء)شرك 
قررابتاريخ)26)مارس)2021،)مااولي):

تشك8لا و معا  عام) إعالنا وتما
قان2ناامتد لالابشكلاصح8ح.

وذكر) منا  2ثائقا بعدا  تحققا
  س8دا  رئيساأنا و معا  عاما نعقد)
 غرضا  تحريراعلىاجدللا ألعمال)

  تالي):
تف2يتا وحصص) علىا  مل2 فق7ا

مناطرف):
 MYHER من) نقلا ألسهما
HOLDING) صاوحا  شرك7)

.MYHER BEST HOLDING SRAL
 999  و معا  عامال فقاعلىاب8ع)
 MYHER HOLDING من) سهما
 MYHER BEST  صاوحا  شرك7)

.HOLDING SRAL
فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(،2021 أبريل) (16 بتاريخ) با ع28نا

تحتارقم)1207/2021.
114 P

MC SUD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ر سا ملالا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اإقام7اسبرت2راشارعا
م2اليا سماع8لابا قربامنامكانا

 ماسعدا  ع28ن
رقما  س لا  تجاريا24659
تف2يتا وحصصا الجتماع78

إنا و معا  عاما  غيرا  عادي)
قررت) (MC SUD شرك7)  شركاء)

بتاريخ)24)فبر ور)2021)مااولي):

تشك8لا و معا  عام) إعالنا وتما

قان2نا،)متد لالابشكلاصح8ح.

وذكر) منا  2ثائقا بعدا  تحققا

  س8دا  رئيساأنا و مع78ا وحا 78)
جدلل) علىا تنعقدا غرضا  تحريرا

 ألعمالا  تالي):

تف2يتا وحصص) علىا  مل2 فق7ا

مناطرفا  س8دام2الياحمدىال د)

حص7ا صاوحا  شرك7) (579   رش8د)

.MYHER BEST HOLDING

  س8داس8ديامحمدال دا  رش8د)

 MYHER(7140)حص7ا صاوحا  شرك

.BEST HOLDING

  س8دةاال 7ات2ح لتال دا  رش8د)

 MYHER(7140)حص7ا صاوحا  شرك

.BEST HOLDING

ل دا  رش8د) ال 7ا نهاا   س8دةا

 MYHER(7140)حص7ا صاوحا  شرك

.BEST HOLDING

فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(،2021 أبريل) (16 بتاريخ) با ع28نا

تحتارقم)1211/2021.

115 P

STE CHELLAH DOOR
SARL

RC34089:ا

6)مارس) حسباعقداعرفيابتاريخ)

ح ت) شرك7ا تأسيسا تما (،2021

باوخصائص) محدلدةا مسؤل 78ا

  تا 78):

 STE CHELLAH(:(7تسم78ا  شرك

DOOR)  عن2 ناشارعا وحسنا  ثاني)
 إلقام7)4)رقم)1)سالا و دودة.

تنظ8ما وحفالت) هدفا  شرك7ا

لتقدوما  2جباتا  غذ ئ78.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

مقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهمامقسم7))كا تالي):

سعادا  كحل)500)حص7.

عبدا ال ها  عط2�ضي)500)حص7.

99)سن7ابد و7امن) (: مدةا  شرك7)

تاريخا  تس 8لافيا  س لا  تجاري.

سعادا  كحل) مسيرةا  شرك7ا

مسيرةا  شرك7املدةاغيرامحدلدة.

فيا ملحكم7) تما  تس 8لا لقدا

 البتجائ78ابسالاتحتارقم)37022.

116 P

STE KITAR LAHOUSSINE
SARL AU

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

(،2021 أبريل) (27 بتاريخ)  الستثنائيا

تما التفاقاعلىامااولي):

تغ8يرامقرا  شرك7امنامحلارقم)

2)عمارة)SCE 6)زنق7اجدةا  رباطاإلى)

دل راألالداكاملاج2 نباسه2لاسال.

منا  قان2ن) (4 تعدولا  فصل)

 ألسا�ضيا لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (7 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

.D116066(2021،)تحتارقم

رقما  س لا  تجاري)132241.

117 P

 FIDUCIAIRE T Z MISSION

ET CONSEIL
تأسيساشرك7احاماماشال

تأسيس) تما بمقت�ضىاعقداعرفيا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

مسيرال حداشاحاماماشال.

 ACHIK DE (:   لقبا الجتماعي)

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.PUBLIC SARL AU

  شريكال ملساهم.

ط) لا با جمالا  عش8قا   س8دا

JC42517)ب)1000)سهم.

 ملسيرا  2ح8داجمالا  عش8ق.

رأسا ملال):)100.000)درهم.

  نشاط):)مختلفاأن2 عا  تجارة.

 شغالامختلف7.

نقلا  بضائع.

 ملدة):)99)سن7.

  عن2 ن):)1164)قطاعاحيا ملغرب)

  عربيارقم)07)ه)011001)حاتمارة.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (29 بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا
رقما  س لا  تجاري) تحتا (،2021

.133651
118 P

 LE COMPTOIR
GOURMAND

SARL
  شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
LE COMPTOIR GOURMANDا
SARL،ارأسما هاا100.000ادرهم.
مقرهاا الجتماعيا:اإقام7ا 8ت2 لا2ا
  طابقا ألر�ضياشارعاحسنا  ثانيا

 ملحمدو7.
ت2س8عانشاطا  شرك7.

قر را  شركاء) ملؤرخ) بمقت�ضىا
إضاف7) تمتا (،2021 و2ن28) (10 في)
نشاط) إلىا  ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7 وحالي):
خباز.

صانعالبائعا لحل2ياتابا تقس8ط.
منا  نظام) (3 رقم) تغ8يرا ملادةا

 ألسا�ضيا لشرك7.
 10 يسرياهذ ا  تغ8يرا عتبار امن)

و2ن28)2021.
تما  ق8اماباإلود عا  قان2نيابكتاب7)
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
(،2021 و2 28) (7 بتاريخ) باملحمدو7ا

تحتارقم)1756.
119 P

STE SILVER FORNI
SARL AU
ختما  تصف78

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
2021) شرك7) و2ن28) (25 بتاريخ)
شرك7) (،SILVER FORNI SARL AU
بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
درهم،) (10.000 رأسما ها) لح8د،)
ملدون7) با س لا  تجاريا  ملس ل7ا

 ملحمدو7،)تحتارقم)12669.
قا�ضي) شارعا (: مقرهاا الجتماعي)
  تازيا قام7ا  غاب7)1)بناو7)9)  عا 78)

 ملحمدو7.
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قررامااولي):) ملصادق7اعلىا  تقرير)

طرف) منا ل وحساباتا ملقدم7ا

عمل8اتا  تصف78) لكذ كا  ملصفيا

ل عطاء) البر ء)  نهائيا لمصفي)

  س8دابر كارش8د.

معاون7اختما  تصف78.

كتاب7) تما الود عا  قان2نيا دىا

باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا

(،2021 و2 28) (5 بتاريخ) باملحمدو7ا

تحتارقم)1721.

120 P

STE KEYLAR

 SARL
تأسيساشرك7

 31 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تأسيس) تما بخريبك7ا (،2021 ماي)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح ت)

 وخصائصا  تا 78):

  تسم78):)

.STE KEYLAR(:((78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78ا ملحدلدة.

 52 :)كر جارقم)  ملقرهاا الجتماعي)

درب)7)حيان2 رةاحطاناخريبك7

  رأسمال):)100.000)درهمام2زع)

على)1000)حص7اق8م7ا وحص7)100 

درهم.

ت2زيعارأسمال):)

  س8دابلع8داعربان)...)500)حص7.

 500 (..   س8داعبدا مل2لىاعربان)

حص7.

  هدفا الجتماعي):)

أعمالامختلف7،

  بستن7الته8ئ7ا ملساحاتا وخضر ء

لتجارة.

  تس8ير):)  س8داعبدا مل2لىاعربان)

ملدةاغيرامحدلدة.

فاتح) فيا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

باسثناء) ديسمبرا (31 في) وناورالتنتهيا

  سن7ا ألللىا  تياتبدأيعدا  تس 8ل)

فيا  س لا  تجاري.

تس 8لا  شرك7) تما (:   تس 8ل)
باملحكم7) با س لا  تجاريا
 7121  البتد ئ78ابخريبك7اتحتارقم)

بتاريخ)2)و2 28)2021.
121 P

شركة لغزاوي ايموبيلي 
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8د
مقرهاا الجتماعيا:ا13ازنق7ا  قائدا
  عربياعمريا  نهض7ا  طابقا

  سفلياخريبك7.
 2 في) ) ملحضرا ملؤرخا بمقت�ضى)
و2 28)2021،) ل معا  عاما الستثنائي)
 شرك7ا غز ليا وم2ب8لي،)شرك7اح ت)
لح8د،) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا
رأسما ها)50.000)درهماص2دقاعلى):
من) رأسمالا  شرك7ا فيا   زيادةا
1.000.000)درهم) 50.000)درهما لى)
9500)حص7اجدودة) لح كاباحد ث)

ق8م7اكلال حدة)100)درهم.
بمكتب) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78اخريبك7)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (12 بتاريخ)

.352
122 P

STE SOGEFICOM

 STE K.A.M. OPTION
SARL AU

تماتأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78)
ماي) (3 بتاريخ) فاسا فيا  ملحدلدةا

2021،)ح تا وخصائصا  تا 78):
 STE K.A.M. OPTION(:(78تسم  

.SARL AU
244)تجزئ7) :)رقم)  ملقرا الجتماعي)
  قرلييناطريقاعينا  شقفافاس.

نقلا  بضائع) (:   هدف)
 TRANSPORT DE

.MARCHANDISES
 TRAVAUX مختلف7) أشغالا

.DIVERS
 IMPORT ل  تصدور)  الستير دا

.EXPORT
 ملدة):)99)سن7.

رأسمال):)100.000)درهمامقسم7)
100)درهم) 1000)حص7امنافئ7)  لى)

 كلال حدة.
عبد) قل2بيا (:   شريكا  2ح8د)
 100.000 حص7اب) (1000 (...  ملا ك)

درهم.
:)  س8داقل2بي)   تس8يرال المضاء)

عبدا ملا ك.
تما الود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
 3362 رقم) تحتا بفاسا   تجاري7ا

بتاريخ)2)و2 28)2021.
123 P

STE  MHAZAR
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
س لاتجاريارقما:ا2403

حلا  شرك7التع8ينامصفيا  شرك7
بمقت�ضى)) و معا  عاما الستثنائي)
 ملنعقدابتاريخ)29)و2ن28)2021،)تقرر)

مااولي):
للضعها) لحلا  شرك7،)   غاء)
تع8ينا  س8دا  سر طي)  لتصف78،)
تع8ين) تما كمصفيا لشرك7ا   عربيا
فيا  عن2 ن)  ملقرا تصف78ا  شرك7ا

  تالي):
7)أزم2ر) 111)زنق7)   رش8دو7ارقم)

 و دود.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) (5 و2م) با رش8دو7ا   تجاريا

2021،)تحتارقم)319/2021.
124 P

 STE BOUHMISSE FRERES
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
بشريكالح8د

س لاتجاريارقما:ا15069
 نشاءاشرك7

 24 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) ( تم) (،2021 و2ن28)
ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا
بشريكالح8داتتلخصافي) (  ملحدلدة)

مااولي):
 STE BOUKHMISS (: (   تسم78)

.FRERES SARL AU

:) الشغال)   هدفا الجتماعي)
 ملختلف7ال  تم2ين.

رقم) مرآبا (:  ملقرهاا الجتماعي)
122)تجزئ7ال دا الحمرا  رش8دو7.
  رأسمال):)100.000)درهم.

ب2خميس) :)  س8دا   تس8ير)
رقم) رقما  بطاق7ا  2طن78ا مرل دا

.UA102299
 15069 رقم)   س لا  تجاريا
باملحكم7) (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

 البتد ئ78ابا رش8دو7.

125 P

STE DELTA GHRIS
SARL AU

س لا  تجاريارقما:ا2607
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 الستثنائيا ملنعقدابتاريخ)10)ديسمبر)

2020)بمقرا  شرك7اتقررامااولي):
رفعارأسمالا  شرك7ا لى)500.000 

درهم.
من) ل7) (6 (،5 تعدولا  فصل)

  قان2نا السا�ضي.) لشرك7.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
(،2021 ماي) (22 و2م) فيا با رش8دو7ا

تحتارقم)2021/230.
126 P

STE CUMAREX SUR
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ا  د خل7ال دا

  ذهبا ملنطق7ا  صناع78ا  سالما
ص.با510ا

  س لا  تجاريارقما:ا4205
تف2يتاحصصاشرك7ال عتمادانظاما

أسا�ضياجدود
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
 1000 تف2يت) تما (،2021 و2ن28) (14
شرك7) طرفا منا شرك7ا حص7،)
شرك7)) CUMAREX S.A.) فائدةا
شرك7) (، (YLARA HOLDING
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 10.000.000 رأسما ها) مساهم7،)

 39 بتط2 ن،) مقرهاا درهم،)  كائنا

ح تا  س ل)  ملنطق7ا  صناع78ا

لتمثلهاا  س8دة) (71.27   تجاريارقم)

ن2ري7العل8ت.

بم2جبا  قر ر تا  غيرا  عادو7)

و2ن28) (14 بتاريخ)  لشريكا  فريدا

2021،)تقررامااولي):

معاون7اتف2يتاحصصاشرك7امن)

.CUMAREX S.A(7طرفاشرك

متالزما لنظاما السا�ضي) تعدولا

 لشرك7.

لعل8ت) ن2ري7ا تاك8دا  س8دةا

بصفتها) حسنا  ب2زيديا ل  س8دا

مدبرينا لشرك7.

 عتمادانظاماأسا�ضياجدود.

تما  ق8اماباالود عا  قان2نيابكتاب7)

  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)

با د خل7ال دا  ذهبابتاريخ)25)و2ن28)

2021،)تحتارقم)1134/2021.
عنا ملستخلصال  ب8انات

127 P

 ETABLISSEMENT AL

WAHDA WALITQANE EWA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

مقرهاا الجتماعيا:ارقما5اأمالا1ا

 ضافياحاياما  رباط

تأسيس) تما عرفيا عقدا بم2جبا

 ETABLISSEMENT AL شرك7)

(، (WAHDA WALITQANE EWA

 27 شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ابتاريخ)

ماي)2021،)ح تا ملميز تا  تا 78):

لبر مج) منتجا الفالما  سينمائ78ا

  سمعيا  بصري.

  طباع7.

  تك2ينا ملستمر.
من) مك2نا رأسمالا  شرك7ا

 1000 مقسما لى) درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

مقسم7اعلىا  شكلا  تالي):

  س8داسع8داب2با 7)..)600)حص7.

 300 (... ب2با 7) زكرياء)   س8دا

حص7.

 100 (....   س8دةاسم78ا  ع8ادي)
حص7.

محددة) غيرا ملدةا مسيرةا   شرك7ا
ب2با 7) سع8دا طرفا  س8دا منا

ل  س8دازكرياء)ب2با 7.
سن7) (99 مدةا  شرك7امحددةافي)
 بتد ء)مناتاريخاتس 8لهاافيا  س ل)

  تجاري.
باملحكم7) تس 8لا  شرك7ا تما
و2 28) (5 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)153363.
128 P

STE BOUNIANE AL OFOQ
شرك7اح تامسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا46اشارعاعقبا
  شق7ارقما12اأكد لا  رباط

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
(،2021 ماي) (19 بتاريخ)  الستثنائيا

قررامااولي):
تعدولا  قان2نا السا�ضيا لشرك7)
علىا ثرا  تغ8ير تا  تياصادقاعليها)
 10 بتاريخ)  و معا  عاما الستثنائيا

فبر ور)2016.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
(،2021 و2ن28) (22 بتاريخ) با رباطا

تحتارقم)115775.
129 P

STE OPULENCE CAR
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا500.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ارياضا الند سا
هاءا1اهاءا2ا ملرياا1اعمارةا62ابابا

13احيا  رياضا  رباط
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
(،2020 ديسمبر) (9  الستثنائيابتاريخ)

قررامااولي):
قررا و معا  عاما الستثنائي)
هذها  تصف78) تصف78ا  شرك7،)
 9 تاريخ) منا مفع2 هاا بتد ء) أخذتا

ديسمبر)2020.

عبدا  رحمان) ب2ز دا   س8دا
بصفتهامصفيا لشرك7)،)علنابا قفل)
لبم2 فق7ا و مع)   نهائيا لشرك7ا
  عاما الستثنائياأعطىا ها بر ء)حم7)
قدمامحضر) بعدماا بصفتهامصفيا

 غالقا  شرك7ابصف7انهائ78.
 2 هائ) (1 هاء) رياضا الند سا (
 ملريا)1)عمارة)62)باب)13)حيا  رياض)

  رباط،)مقرا  تصف78.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
(،2021 و2ن28) (22 بتاريخ) با رباطا

تحتارقم)115776.
130 P

STE KGMP IMMOBILIER
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءا235ا
شارعايعق2با ملنص2را قام7ا النفالا
درجابا4ا  طابقا الللاحيا  ر ح7ا

  حيا وحسني
  س لا  تجاريارقما:ا475145ا

با د ر  ب8ضاء
بمقت�ضىامحضرارسميا نجزامن)
تاغنيام2ثق) ألا طرفا الستاحاكمالا
 20 بتاريخ) بمدون7ا  د ر  ب8ضاء)
تقررالفقا و معا  عام) (،2021 ماي)
 KGMP  الستثنائيا لشرك7ا ملسماة)
محدلدة) شرك7ا (IMMOBILIER

 ملسؤل 78امااولي):
مجم2ع) تف2يتا علىا  مل2 فق7ا
حص7) ل100)  وحسابا و اريا
علي)  جتماع78ا ململ2ك7ا لس8دا

مفضلا فائدة):
 50 بنسب7) خطاتا فؤ دا   س8دا

حص7ا جتماع78.
ل  س8دامصطفىاغالبابنسب7)50 

حص7ا جتماع78.
 ملحافظ7اعلىا  س8دافؤ داخطاب)
كمسيرون) غالبا مصطفىا ل  س8دا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
فيا  نظاما السا�ضي) تعدولا

 لشرك7.
تما الود عا  قان2نيا دى)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا

 لد ر  ب8ضاء)بتاريخ)24)و2ن28)2021،)

تحتارقم)724147.
 لنسخ7ال الشارة

131 P

STE 2EME VIE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

تأسيساشرك7
 30 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

قداتماتأسيساشرك7) (،2021 و2ن28)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةال  تياتحمل)

 وخصائصا  تا 78):

.2EME VIE(:(78تسم  

تصن8ع) (:   هدفا الجتماعي)

 ال كترلن8اتا الستهالك78،) صالح)

 جهزةا  كمب28ترال  سلعا  شخص78)

لب8عا  بضائعا ملستعمل7) ل ملنز 78ا

با تجزئ7افيا ملخازن.
 100.000 (: رأسمالا  شرك7)

درهم.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

تمارةاف8الارقم) (:  ملقرا الجتماعي)

12) قام7ا ن2 راهره2رة.)

كمان) بنانيا :)  س8دا   تس8ير)

و2نس.

 الود عا  قان2ني):)12)و2 28)2021.
با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

(: بتمارة) باملحكم7ا البتد ئ78ا

.133759

132 P

 CABINET RADIOLOGIE DES

 HOPITAUX
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با رباط،)و2م)13)أبريل)2021،)قداتم)

محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

ل  تياتحملا وخصائصا  تا 78):

 CABINET (:   تسم78)

 RADIOLOGIE DES HOPITEAUX

ش.م.م.
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 3.300.000 (: رأسمالا  شرك7)

330)حص7ابثمن) درهمامقسم7اعلى)

درهما لحص7ا  2 حدة) (10.000

تكتتباكلهاالتحرراكل8ااعندا الكتتاب.
 ملقرا الجتماعي):)2)زنق7))))))أكد ل)

  رباط,

  هدفا الجتماعي):)ممارس7ا  طب)

 الشعاعيالأيانشاطامرتبطابه.

جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا

  تجاري7ال  صناع78ال  طب78الشبه)

  طب78ال  س8اح78ال ملا 78ال وحرف78)

ل  عقاري7) ل ملنق2 7ا ل  زر ع78ا

مباشر) بشكلا ل وخدم78ا ملرتبط7ا

ألاغيرامباشرابغرضا  شرك7األاباي)

مماث7األاح تاصل7األاوحتمل) أش8اء)

أل) تسه8لا متد دها ح ك،) تفعلا أنا

تط2يره.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

تتضمنا  سن7) بشكلا ستثنائيا

منذ)  ملا 78ا ألللىا  2قتا ملنتق�ضيا
تس 8لا  شرك7افيا  س لا  تجاري)

حتى)31)ديسمبر)2021.

  تس8ير):)  س8دامحمداه2دابابانا)

  عل2يا  قاطنابا رباطاأكد لاعمارة)
 3 زنق7اهارلنا  رش8داشق7ارقم) (،2

ل وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
.A720910(رقم

باس2ا  قاطن) دريسا   س8دا

ل وحامل) حيا ملنزها (793 با رباط)

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

.D197724

م2اليا وحسنا  كر م)   س8دا
زنق7ا بن) (5 أكد ل) با رباطا   قاطنا

ل وحاملا بطاق7ا  تعريف) ه8ثما

.V2372(2طن78ارقم  

(: فيا  س لا  تجاري)  الندر جا

س لتا  شرك7افيا ملحكم7ا  تجاري7)

با رباطاتحتارقم)153.441)ل الود ع)

  قان2نياتحتارقم)D116049)و2م)6 

و2 28)2021.
 الشارةال  نشر)

  س8دام2اليا وحسنا  كر م

133 P

 STE KHALIDI FRERES
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
تأسيساشرك7

علىا ثرا  عقدا  عرفيا  ذي)
تم) أسفله،) لقعهاشركاء)  شرك7ا
لضعا  ق2 نينا الساس78ا شرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةال  تيامن)

خصائصها):
 STE (:   تسم78ا الجتماع78)

.KHALIDI FRERES SARL
 مل2ض2ع):)تعل8ما  س8اق7.

 ملقرا الجتماعي):)  حيا و دود،)
جماع7ا  قباب،)عما 7اخن8فرة.

 ملدة):)99)عاما.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
بق8م7) حص7ا (1000 من) مك2ن7ا
على) م2زع7ا درهما لحص7،) (100

  شكلا  تالي):
 334 (.. عبدا  كريم) خا 8ديا

حص7
خا 8دياهشام)..)333)حص7.
خا 8ديامج8د)..)333)حص7.

أسندا  تس8ير) (:   تس8ير)
عبدا  كريم) خا 8ديا (  لس8دون)
صدلر) غاو7ا هشاما لىا لخا 8ديا

قر راشدودا لشركاء.
فاتح) منا (:   سن7ا ملحاسبت78)

وناورا لى)31)ديسمبر.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
رقم) تحتا بخن8فرةا  البتد ئ78ا
و2 28) (15 بتاريخ) (،2021/279
رقم) 2021،)  س لا  تجاريا

.3943
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عقد تسيير حر االصل تجاري
س لاتجاريارقما:ا29442ا

بمكناس
في) بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخا
أعطىا  س8د) (،2021 و2 28) فاتحا
 دريسا ملسع2ديا وحاملا لبطاق7)

Z113092،) ملس ل)   2طن78ارقم)
 29442 رقم) با س لا  تجاريا
حقا  تس8يرا وحرا الصلا  تجاري)
 لمحلا  تجاريا غسلا  س8ار ت)
(، ( (VOITU PRO عالم7) تحتا
 1 رقم) شق7ا (10 بعمارة)   كائنا
مكناس،) لس8دام2�ضى) مرجان2،)
عباشا وحاملا لبطاق7ا  2طن78)
ملدةاسن7ال حدة) (Z527649 رقم)
(،2021 و2 28) فاتحا منا تبتدئا
مقابل) (2022 و2ن28) (30 في) لتنتهيا

مبلغاشهرياقدره)2000)درهم.
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 STE EL OMRANI POUR LE
 TRANSFERT D’ARGENT ET

L’ECHANGE DE DEVISES
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا16اشارعاعبدا
  رح8ماب2عب8دارقما219امحلارقما3ا

حيا  سالمابطان7اسال
تعدول

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
2021)سال،)قرر) و2ن28) (10  ملؤرخافي)
 STE EL OMRANI شرك7) مسيرا
 POUR LE TRANSFERT
 D’ARGENT ET L’ECHANGE DE

DEVISES SARL)ش.م.م.)مااولي):
تف2يتا وحصصا الجتماع78):)تم)
400)حص7ا جتماع78اعائدة) تف2يت)
 لس8دةا 8ماء)  عمر ني،) صاوح)

  س8داعاللا  عمر ني.
با ت2ق8عا ملشترك) تلتزما  شرك7ا
 لا ملنفصلا لمسيرونامل8اء)  عمر ني)

لعاللا  عمر ني.
من) ل12) (7 (،6 تعدولا  فص2ل)

قان2نا  شرك7.
كتاب7) تما الود عا  قان2نيا دىا
بسال) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)

.37039
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STE MAROCLASER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ارقما4ا  عمارةا51ا
تجزئ7ا  سعادةاعينا عت8قاتمارة
  س لا  تجاريارقما:ا133645

تأسيساشرك7
 12 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)
شرك7) تأسيسا تما قدا (،2021 ماي)
ح ت) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78):
.STE MAROCLASER(:(78تسم  
صناع7ا شهار) (: نشاطا  شرك7)

ل شغالا  بناء.
مقرا الجتماعي):))رقم)4)  عمارة)51 

تجزئ7ا  سعادةاعينا عت8قاتمارة
:) قداتماتحدود) رأسمالا  شرك7)
100.000)درهم) ( رأسمالا  شرك7افي)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7اإلى)
م2زع7) درهما (100 ق8م7ا  2 حدة)

كا تالي):
حص7) (900 نزه7احمامي)   س8دا

 جتماع78.
  س8دةاسع8دامختار)100)حص7)

 جتماع78.
تع8ين) تما :) قدا تس8يرا  شرك7)

  س8دانزه7احمامي.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)
باستثناء) سن7ا كلا منا ديسمبرا (31
تاريخ) منا تبتدئا   سن7ا ألللىا  تيا

  تق88دافيا  س لا  تجاري.
 قداتماتحدودامدةا  شرك7افي)99 

سن7.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بتمارة) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا
رقم) تحتا (2021 ن2فمبر) (29 بتاريخ)
6034)رقما  تق88دابا س لا  تجاري)

بتمارة)133645.
 لنشرال العالن
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STE HD TRY SERVICES
رأسمالها : 100.000 درهم

تح2يلا ملقرا الجتماعي
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
قررا  شريك) (2017 ديسمبر) (25

  2ح8دامااولي):



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15476

مقرا  شرك7ا لىا  عن2 ن) تح2يلا

 و دود):

 LOTISSEMENT DANDOUNE

 N°44( SIDI( MAAROUF

.CASABLANCA

باملحكم7) نفدا الود عا  قان2نيا

 29 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

ن2نبر)2017،)تحتارقم)650671.
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 STE HOUSE MACLEAR

SARL AU

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قد) (،2021 مارس) (15  ررباطابتاريخ)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.

 STE HOUSE (:   تسم78)

.MACLEAR  SARL AU

:)  دوك2ر)   هدفا الجتماعي)

ل الثاث) لترتيبا السطحا  د خل78ا

 ملكتبي.

درهم) (10.000 (: رأسمالا  شرك7)

مقسم7ا لى)100)حص7امنافئ7)100 

درهما لحص7ا  2 حدة.

بنعزلز) محمدا   شريكا  2ح8دا

100)حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائياأيامناتاريخالضع)

  س لا  تجاري.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

تجزئ7ا  ساحليا  قطع7) (:  ملقر)

رقم)10)زنق7اج،)  طابقارقم)1)،)شق7)

12)طنج7.

 ملسير):)محمدابنعزلز.

با س لا  تجاري:) رقما  تق88دا

114943)بتاريخ)2)أبريل)2021،)تحت)

رقما الود ع)241030.
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 STE DALINETT
SARL AU

 12 بتاريخ) عرفيا عقدا بم2جبا
و2ن28)2021،)تما نشاء)ل قام7اقان2ن)

  شرك7ا  تياتتصفاكمااولي):
 STE DALINETT SARL(:(78تسم  

.AU
  صف7ا  قان2ن78):)ش.م.م.

لتحل8ل) برمج7ا (:   هدف)
  كمب28تر.

 6 حيا  د  78ام) (:  ملقرا الجتماعي)
رقم)1164)ت8فلت.
 ملدة):)99)سن7.

رأسمال):)100.000)درهمامقسم7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1000 في)

 فائدةا  عرل�ضيانب8ل.
:)  س8دا  عرل�ضي)   تس8ير)
رقم) رقما  بطاق7ا  2طن78ا نب8لا

AE132369)،)ملدةاغيرامحددة.
وناور) فاتحا منا (:   سن7ا ملا 78)

لتنتهيافي)31)ديسمبرامناكلاسن7.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) بت8فلتا  البتد ئ78ا
رقما  س ل) (169 تحتارقم) (،2021

  تجاري)974.
140 P

STE BGH INFORMATIQUE
SARL AU
 وحلا ملسبق

علىا ثرامد لالتا و مع78ا  عام7)
ماي) (21  الستثنائ78ا ملنعقدةابتاريخ)
 BGH شرك7) مساهم2ا قررا (،2021
ش.م.م.،)  تي) ( (INFORMATIQUE
زنق7) حيا  سالما (: ب) مقرهاا و2جدا
سال (1 قطاع) (315 رقم)   وخيزر نا

مااولي):
من)  وحلا ملسبقا لشرك7ا بتد ء)

تاريخ)21)ماي)2021.
بن) عبدا  رحمانا تع8ينا  س8دا
بمهم7ا وحلا  نهائي) غبروطا لق8اما

 لشرك7.
حيا  سالم) (: تع8ينامقرا  شرك7)
زنق7ا وخيزر نارقم)315)قطاع)1)سال)

كمقراوحلهاا  نهائي.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
 37034 رقم) تحتا بسالا  البتد ئ78ا

بتاريخ)2)و2 28)2021.
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STE TAMSSILA TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
تأسيساشرك7

محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با قن8طرةابتاريخ)24)و2ن28)2021،)تم)
 نشاء)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)
ح تا وخاص8ات) لح8دا بشريكا

  تا 78):
.TAMSILA TRANS(:(السم 

ح ت) شرك7ا (:  السما  قان2ني)
مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

مقاللانقل) (:  مل2ض2عا الجتماعي)
 الشخاص.

 ملدة):)99)سن7.
 ملقر):)23)رقم)4)شارعا ن2 لاعمارة)
  زم2ر)11)مكتبام8م2زةا  قن8طرة.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)
مقسم7ا لى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما لحص7ا  2 حدة.
ن2را  دون) :)  زكريا  وحصص)

1000)حص7.
ن2را  دون) :)  زكريا   تس8ير)

كمسيرا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
  س لا  تجاريارقم):)61429.

منافاتحاون8ارا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7.

تما الود عا  قان2نيا لشرك7)
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)

2)و2 28)2021،)تحتارقم)61429.
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STE TITIMS
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

تغ8يرانشاطا  شرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
  غيرا  عاديابتاريخ)15)و2ن28)2021،))
شرك7) (، (TITIMS SARL AU  شرك7)
بشريك  محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8د،)تقررامااولي):

نشاط) تغ8يرا علىا  ملصادق7ا

  شرك7ا 8صبحاكا تالي):

بائعا  دل جنابا تقس8ط.

ل  لح2ما مل مدة) بائعا و بنا

با تقس8ط.

 3 تبعااملااسبقاتماتغ8يرا  فصل)

منا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

رقم) تحتا با قن8طرةا  البتد ئ78ا

24202)بتاريخ)6)و2 28)2021.
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STE POLIMACOTRANS
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا10.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا15اعمارةاشرفا

 13،ا  شق7ا3،ا  طابقا  ثا ث
زنق7اعمرلابنا  عاص
رفعارأسمالا  شرك7

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

  غيرا  عاديابتاريخافاتحاو2 28)2021 

 STE POLIMACOTRANS  شرك7)

SARL،)تقررامااولي):

رأسمال) رفعا علىا  ملصادق7ا

درهما لى) (10.000 من)   شرك7ا

باصد ر) لح كا درهما (1.500.000

جدودة) حص7ا جتماع78ا (14.900

ما) أيا درهما لحص7،) (100 بق8م7)

1.490.000)درهم،)محررة) مجم2عه)

د ئني) مقاصاةا طريقا عنا بكاملهاا

قبلا  شركاء) 8صبح) منا   شرك7ا
رأسمالا  شرك7ام2زعاكا تالي):

 7500 (... م2علي)   س8دا  شرقيا

حص7.

 7500 (.... محمد) ح2ريا   س8دا

حص7.
منا  قان2ن) 6ل7) تغ8يرا  فص2ل)

 السا�ضيا لشرك7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) (7  البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)

2021،)تحتارقم)25005.
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15477 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

STE R.H.A. CONSEIL
مقرهاا الجتماعيا:اشارعا الميرةاال 7ا
عائش7اعمارةا26/24،ا  هدىارقما

32ا  قن8طرة
  س لا  تجاريارقما:ا53921

تح2يلا ملقرا الجتماعي
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
  غيرا  عاديابتاريخ)29)أبريل)2021،)
 STE R.H.A شرك7) شركاء) قررا

CONSEIL)مااولي):
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7)

منا  عن2 نا  قدوم):
شارعا الميرةاال 7اعائش7اعمارة) (

24/26،)  هدىارقم)32)  قن8طرة.
 لىا  عن2 نا و دود):

رلز لي)2)بينا  طابقين،)ز لي7اشارع)
 الماماعليالل ديا ملخازنا  قن8طرة.
منا  قان2ن) (4 تغ8يرا  فصل)

 السا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
رقم) تحتا با قن8طرةا  البتد ئ78ا

25006)بتاريخ)7)و2 28)2021.
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STE ELMKADI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:امتجرارقما5ااز لي7ا
زنق7ا بنابط2ط7المحمداغرن8طا

بل2كاBا  قن8طرة
تأسيساشرك7

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما با قن8طرة،)
ح تا ملسؤل 78) ) شرك7ا  السا�ضي)
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8داح ت)

 مل2 صفاتا  تا 78):
 STE ELMKADI  SARL(:(78تسم  

.AU
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
رقم) متجرا (:  ملقرا الجتماعي)
لمحمد) بط2ط7ا زنق7ا بنا ز لي7ا ( (5

غرن8طابل2ك)B)  قن8طرة.

م2ض2عا الم2 ل):)تح2يلا الم2 ل.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)

درهما لحص7ا  2 حدة،) (100 بق8م7)

محررةابكاملها،)مكتتب7،)م2زع7اعلى)

  شركاء)كا تالي):

 1000 (.. طارقا ملر بط)   س8دا

حص7.

 ملدة):)99)سن7.
أسندا لىا  س8داطارق) (:   تس8ير)

 ملر بط.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا

باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)
رقم)61477)بتاريخ)7)و2 28)2021.
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ECOLE SUPERIEURE 

D’AVIATION CIVILE PRIVEE 

«E.S.A.C.P«
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
رأسما هاا:ا10.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اشارعامنص2را

  ذهبيارقما14اعمارةاف8ك8كامكتبا
رقما3اا  قن8طرة

تأسيساشرك7
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما با قن8طرة،)

ح تا ملسؤل 78) ) شرك7ا  السا�ضي)

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8داح ت)

 مل2 صفاتا  تا 78):

 ECOLE SUPERIEURE(((:(78تسم  

 D’AVIATION CIVILE PRIVEE

.«.SARL AU «E.S.A.C.P

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
منص2ر) شارعا (:  ملقرا الجتماعي)

  ذهبيارقم)14)عمارةاف8ك8كامكتب)
رقم)3))  قن8طرة.

:) الستشار ت) م2ض2عا الم2 ل)

 الد ري7.

درهم) (10.000 (: رأسمالا  شرك7)
حص7ا جتماع78) (100 مقسم7ا لى)
درهما لحص7ا  2 حدة،) (100 بق8م7)
محررةابكاملها،)مكتتب7،)م2زع7اعلى)

  شركاء)كا تالي):
 100 (.... عالل)   س8دا مباركا

حص7.
 ملدة):)99)سن7.

  تس8ير):)أسندا لىا  س8دا مبارك)
عالل.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبر.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61509)بتاريخ)2)و2 28)2021.
147 P

 STE MARROUNA PIECE
AUTO

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا10.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ارقما343ابل2كاCا
متجرارقما1ا لالدا لج8ها  قن8طرةا

تأسيساشرك7
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما با قن8طرة،)
ح تا ملسؤل 78) ) شرك7ا  السا�ضي)
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8داح ت)

 مل2 صفاتا  تا 78):
 STE MARROUNA (:   تسم78)

.PIECE AUTO  SARL AU
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
بل2ك) (343 )رقم) (:  ملقرا الجتماعي)
C)متجرارقم)1) لالدا لج8ها  قن8طرة).
م2ض2عا الم2 ل):)ب8عا كسس2 ر ت)

 لاقطعاغ8ارا  س8ار ت.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)
درهما لحص7ا  2 حدة،) (100 بق8م7)
محررةابكاملها،)مكتتب7،)م2زع7اعلى)

  شركاء)كا تالي):
(.. م2رن7) رحم7ا بنا سميرا   س8دا

1000)حص7.
 ملدة):)99)سن7.

أسندا لىا  س8داسمير) (:   تس8ير)
بنارحم7ام2رن7.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبر.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61495)بتاريخ)2)و2 28)2021.
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STE BOUCHI TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملحررافي)
(،2021 و2 28) (12 بتاريخ)   قن8طرةا
علىا  قان2نا السا�ضي) تما التفاقا

 شرك7اح تا وخصائصا  تا 78):
   STEBOUCHI TRANS(:(78تسم  

.SARL
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدة.
  غرض):)  نقلا  شخ�ضي.

شارعا ب2) (42 (:  ملركزا الجتماعي)
 2 بكرا  صدوقا قام7ا ومانامكتب)

  قن8طرة.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)
بق8م7)100)درهما لحص7ا  2 حدة.

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)
 لى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

5)%) الحت8اطيا  قان2ني) (:  الرباح)
ل  باقيابعدا ملد ل 7.

قان2ن8اا تس8ير) عينا (:   تس8ير)
  شرك7الملدةاغيرامحدلدة):

.BOUCHIKH SAID(س8د  
فيا ملحكم7) تس 8لا  شرك7ا تما
 البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)12)و2 28)

2021،)تحتارقم)61507.
149 P

 STE HAIRTI SOFTWARE
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملحررافي)
(،2021 و2 28) (13 بتاريخ)   قن8طرةا
علىا  قان2نا السا�ضي) تما التفاقا

 شرك7اح تا وخصائصا  تا 78):
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 STE HAITI (:   تسم78)
.SOFTWARE SARL

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 78امحدلدة.

ل الد رة،) :) الستشار تا   غرض)
لسائلا  ت2 صل) عبرا   تس2يقا
 الجتماعي))  شبكاتا الجتماع78)(.

 د رةالسائلا  ت2 صلا الجتماعي)
)  شبكاتا الجتماع78)(.

لتط2ير) م2 قعا  2يبا تصم8ما
ل النترنيت) حل2لا النترنيتا

ل الكستر نت.
 العالنا  رقمي.

شارعا ب2) (42 (: ) ملركزا الجتماعي)
 2 بكرا  صدوقا قام7ا ومانامكتب)

  قن8طرة.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)
بق8م7)100)درهما لحص7ا  2 حدة.

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)
 لى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

5)%) الحت8اطيا  قان2ني) (:  الرباح)
ل  باقيابعدا ملد ل 7.

قان2ن8اا تس8ير) عينا (:   تس8ير)
  شرك7الملدةاغيرامحدلدة):

.NADA HARCHAOUI(س8د  
فيا ملحكم7) تس 8لا  شرك7ا تما
 البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)13)و2 28)

2021،)تحتارقم)61543.
150 P

STE SORATRAMA
SARL

رأسما هاا:ا2.000.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ارقما3املتقىا
شارعاعبداهللاا  شفشالنيالمحمدا

حنصاليا  قن8طرة
بمقت�ضىا  عقدا  عرفيابتاريخ)14 
و2ن28)2021،)قررا ملساهم2نا شرك7)
رأسما ها) (،SORATRAMA SARL
 الجتماعي)2.000.000)درهمامااولي):
تع8ين) (: تع8ينا ملسيرا لشرك7)
  س8داصا حياعل2يام2اليا دريس)
محدلدة) غيرا ملدةا كمسيرا لشرك7ا
ل ستقا 7ا  س8دا وحم2مياخا دامن)

مهامهاكمسيرا لشرك7.

:)  شرك7) تثب8تاتسم78ا  شرك7)
.SORATRAMA SARL(تحملا سم

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) (7  البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)

2021،)تحتارقم)3240.
بمثاب7اب8انالمقتطف

 ملسير

151 P

STE BRIKAM TRANS
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ا15ازنق7اسب2امركزا
 ملعامالتاالش2بامكتبا2ا  طابقا5ا

  قن8طرة
تأسيساشرك7

عرفيا مس ل) عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن)) تما با قن8طرة،)
ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا
ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 مل2 صفاتا  تا 78):
  STE  BRIKAM TRANS(:(78تسم  

.SARL AU
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
سب2) زنق7ا (15 (:  ملقرا الجتماعي)
 2 مكتب) الش2با مركزا ملعامالتا

  طابق)5)  قن8طرة.
م2ض2عا  شرك7):) ملقال 7افيانقل)

 ملستخدمين.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)
درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا
حص7ا جتماع78) (1000 مقسما لى)
محررة) درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7)
على) لم2زع7ا مكتتب7،) بكاملها،)

  شركاء)كا تالي):
 1000 (.... ( بريك) أمينا   س8دا

حص7.
 ملدة):)99)سن7.

أمين) أسندا لىا  س8دا (:   تس8ير)
بريك.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبر.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61521)بتاريخ)12)و2 28)2021.
152 P

STE FIRST BU
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
fمقرهاا الجتماعيا:ا191ابل2كا

 وح2زي7امتجرا  قن8طرة
  س لا  تجاريارقما:ا54445ا

  قن8طرة
تف2يتاحصصا جتماع78

لتع8ينامسيراجدود
لتح2يلا  شكلا  قان2ني

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 STE FIRST   غيرا  عاديا شرك7)
شرك7اح تا ملسؤل 78) (، (BU SARL

 ملحدلدةاتقررامااولي):
حص7) (50  ملصادق7اعلىاتف2يت)
100)درهما لحص7)  جتماع78ابق8م7)
فياملكا  س8داو2سفاطاهرياحسني،)

 فائدةا  س8دامصطفىا و ريفي.
تح2يلا  شكلا  قان2نيامناشرك7)
شرك7) ( ح تامسؤل 78امحدلدةا لى)
بشريك) ( محدلدة) مسؤل 78ا ح تا

لح8د.
طاهري) و2سفا  ستقا 7ا  س8دا
لتع8ين) مهاما  تس8يرا منا حسنيا
  س8دامصطفىا و ريفيامسيرالح8د)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
رقم) تحتا با قن8طرةا  البتد ئ78ا
و2 28) (12 بتاريخ) (3277   تسلسلي)

.2021
153 P

STE CAMU FORMA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

مقرهاا الجتماعيا:اشارعا الميرةاال 7ا
عائش7اعمارةا26/24ا  هدىارقما9ا

  قن8طرة
  س لا  تجاريارقما:ا52619

ا  قن8طرة
 وحلا ملبكرا لشرك7

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 STE CAMU   غيرا  عاديا شرك7)
ح ت) شرك7ا (، (FORMA SARL

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاتقررامااولي):

علىا وحلا ملبكر)  ملصادق7ا

 لشرك7.

تع8ينا  س8دا وحسينا  شادلي)

بكالي،)بصفتها لشرك7.

تصف78ا  شرك7) مقرا تحدودا

با عن2 نا  تالي):

شارعا الميرةاال 7اعائش7اعمارة) (

26/24)  هدىارقم)9)  قن8طرة

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)12)و2 28)

2021،)تحتارقم)25403.

154 P

 STE IMPERIAL LUXURY 
LTD1

SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تمت) (،2021 و2 28) (12 با رباطاو2م)

ص8اغ7ا  قان2نا  تأسي�ضيا شرك7)

لح8د،) بشريكا محدلدةا ملسؤل 78ا

 هاا وخصائصا  تا 78):

 STE IMPERIAL (:   تسم78)

.LUXURY LTD1

بدلن) س8ار تا تاجيرا (:   هدف)

سائقال ستير دالتصدور.

شارعا بن) (59 (:  ملقرا الجتماعي)

سينااشق7ارقم)11) كد لا  رباط.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسا  شرك7.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)

فيامبلغ)100.000)درهم.

 الد رة):)عهداتس8يرا  شرك7ا  س8د)

 حمداشاه.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

غاو7)31)ديسمبر.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) (12 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116144.

155 P
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STE  SAFAR2GO 1 
SARLا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تمت) (،2021 و2 28) (12 با رباطاو2م)

ص8اغ7ا  قان2نا  تأسي�ضيا شرك7)

محدلدةا ملسؤل 78،) هاا وخصائص)

  تا 78):

.STE SAFAR2GO 1(:(78تسم  

م2قعاتجارةا  سفراعبر) (:   هدف)

 النترنيتالتنظ8ما وحفالت.

2)شارعا  رمان،) (:  ملقرا الجتماعي)

22دامحلارقم)1)حيا  رياضا  رباط.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسا  شرك7.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)

فيامبلغ)100.000)درهم.

تس8يرا  شرك7) عهدا (:  الد رة)

  س8داو2سفاح8لمي،)  س8داو2سف)

 THE BRIGHT ل  شرك7) ب2عز ليا

.MINDS

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

غاو7)31)ديسمبر.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) (12 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116161.

156 P

 ئتمان78ا بعق8ل

زنق7اجبلاتازك7اعمارة)10،)مكتب)1) كد ل)

  رباط

  هاتف):)05.37.77.92.93

STE    MIBS FACTORY
SARLااAU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د

تأسيساشرك7

 22 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7)) تقررا حد ثا (،2021 و2ن28)

لح ت) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  شريكا  2ح8داخصائصهااكا تالي):

 STE MIBS (: تسم78ا  شرك7)

.FACTORY

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د.

ت2زيعالتحضيرا :ا نشاطا  شرك7ا
لتحضيرا الطباقا ت2زيعا   2جبات،ا

ل ملاك2الت.
 ملقرا الجتماعيا:ا6ازنق7اضاو7اع2 ا
16ا كد لا   طابقا  ر بعاشق7ارقما

  رباط.
 ملدة):)99)سن7.

درهمامحررة) (10.000 ( (: رأسمال)
با كامل.

رأسمال) لزعا (: ت2زيعا  رأسمال)
  شرك7ا لى)100)حص7ابق8م7اكلامنها)
100)درهمافياملك78ا  س8دا سماع8ل)

  ب2رقاديا  سعد ني.
:)  س8دا سماع8ل)   تس8ير)

   ب2رقاديا  سعد ني.
با س ل) تما الود عا  قان2نيا
  تجاريا لمحكم7ا  تجاري7ابا رباط)
2021،)س لاتجاري) و2 28) (2 بتاريخ)

رقم)153471.
 لخالص7ال  نشر

157 P

STE JRH CONSULTING

SARL

STE ETUDE KACEM
SARL AU

بمقت�ضىا ملحضرا  شف2يا ل مع)
 ETUDE   عاما الستثنائيا شرك7)
KACEM)ل  كائنامقرهااشارعام2الي)
و2سفارقم)52)تابريكتاسال،)بتاريخ)

19)أبريل)2021)تقررامااولي):
وقررا  شريكا  2ح8دا لشرك7)

لفقاا لنظاما السا�ضي.
زيادة) (: رأسمالا  شرك7) زيادةا
 100.000 من) رأسمالا  شرك7ا
درهمامناخالل) (600.000 درهما لى)
100)درهم) 5000)سهمابق8م7)  نشاء)
 كلاسهما فائدةا  س8داعبدا  عزيز)
رقما  بطاق7ا  2طن78) بنقاسما

.V92247
:)قررا ملساهما  2ح8د)  نشاء)فرع)
 نشاء)فرعافيارقم)100)شارعا  قدس)

تابريكتاسال.

 قداتما الود عا  قان2نياباملحكم7)
 36273   تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

بتاريخ)17)و2ن28)2021.
158 P

STE JRH CONSULTING

SARL

 STE TRANSFORMER  AND
ELECTRICAL SOLUTION

SARL AU
بمقت�ضىا ملحضرا  شف2ي)
 ل معا  عاما الستثنائيا شرك7))
 STE TRANSFORMER AND
ل  كائن) (ELECTRICAL SOLUTION
مقرهااشارعاعمارةارقم)17)شق7ارقم)
أبريل) (19 بتاريخ) سال،) تابريكتا ( (1

2021)تقررامااولي):
وقررا  شريكا  2ح8دا لشرك7)

لفقاا لنظاما السا�ضي.
زيادة) (: رأسمالا  شرك7) زيادةا
رأسمالا  شرك7امن)200.000)درهم)
خالل) منا درهما (1.200.000  لى)
 100 بق8م7) سهما (12.000  نشاء)
درهما كلاسهما فائدةا  س8داعبد)
  عزيزابنقاسمارقما  بطاق7ا  2طن78)

.V92247
تغ8يرا السمامن):

 STE TRANSFORMER AND
 ELECTRICAL SOLUTION SARL

.TRASOLEC SARL AU(لى (AU
 قداتما الود عا  قان2نياباملحكم7)
 36220   تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

بتاريخ)17)و2ن28)2021.
159 P

 ئتمان78اتكن8كاأسيسطانس

111،)شارعالليا  عهداطنج7

طالون شيك
ش.ح.م.ماح تا  شريكا  2ح8د

TALENT CHIC
SARL A A.U
تأسيساشرك7

بم2حباعقداعرفيابطنج7ابتاريخ)
لضعا  قان2ن) تما (،2021 و2ن28) (3
مسؤل 78) ح تا ألسا�ضيا لشرك7ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8داح ت 

 وخصائصا  تا 78:

  تسم78):)طا 2ناش8ك.

مسؤل 78) ح تا شرك7ا   شكلا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.

  هدف):

  تصم8م،)  بناء)لتصن8عالتس2يق)

 ألثاثا  د خليال وخارجي.

:)طنج7،) ملنطق7)  ملقرا إلجتماعي)

  صناع78اكزناو7،)  قطع7ارقم)493،)

  طابق)1.

 ملدة):)99)سن7.

حددا  رأسمال) (:   رأسمال)

درهم) (100.000.00 في)  إلجتماعيا

حص7اإجتماع78) (100 مقسم7اعلى)

منافئ7)100)درهما لحص7ا  2 حدة،)

عند) برمتهاا لتسدودهاا تحريرهاا تما

 إلكتتابامناطرفا  شريك7ا  2ح8دة)

  س8دةادعاء) و باري.

دعاء) تعتبرا  س8دةا (:  إلد رة)

 و باريا ملسيرةا  2ح8دةا لشرك7)

لح كاملدةاغيرامحدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

ديسمبرامن) (31 فاتحاوناورالتنتهيافي)

كلاسن7امااعد ا  سن7ا ألللىاتبتدأ)

عندا  تأسيس.

%) إلحت8اطا  قان2ني) (5 (:  ألرباح)

تقتطعاإ ز م8ااماد ماهذ ا ألخيراأقل)

ل  باقي) رأسمالا  شرك7ا عشرا منا

و2زعاعلىا  شركاء)حسبامساهمتهم)

قر ر ت) لحسبا فيا  رأسمالا

 و مع8اتا  عام7.

تما إلود عا  قان2نيابكتاب7))ضبط)

 9 بتاريخ) بطنج7ا  ملحكم7ا  تجاري7ا

(،2443.21 تحتارقم) ( (،2021 و2 28)

س لاتجاريارقم)112309.
مقتطفالب8ان

 ئتمان78اتكن8كاأسيسطانس

160 P
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INOV PETROLE
شرك7امساهم7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا159،ا

شارعايعق2با ملنص2راطابقا3ارقما

12،ا  د ر  ب8ضاء

إعالنامتعددا  قر ر ت
رقما  تق8دافيا  س لا  تجاريا:ا

106277

عزلالتع8ينامتصرفين
طريق7امز ل 7ا إلد رةا ا عام7

تع8ينارئيسامدوراعام
تع8ينامدورةاعام7امنتدب7
تع8يناكاتبا مل لس

)  عاما ملؤرخافي) بمقت�ضىا و مع)

2)و2 28)2021)علىا  ساع7)10:00)تم)

إتخاحا  قر رتا  تا 78):

عزلاجم8عا ملتصرفين):

تع8ين)7)متصرفيناملدة)6)سن2 ت)

ل ملنته78اعندا ختتاما و مع78ا  عام7)

حساباتا  سن7) فيا ) لبثا  ملدع2ة)

 ملنصرم7او2مه)31)ديسمبر)2026.

  س8داعبدا مل 8دابرناكي.

  س8دةاخدوج7اب2مزير .

  س8داعادلا  عمر لي.

  س8دةاحناناكر في.

  س8داعلياحمدي.

.AA PROMO SARL(7شرك

 BERNA INVEST SARL شرك7)

.AU

مجلسا إلد رة) قر را بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)2)و2 28)2021)علىا  ساع7)

13:45)تماإتخادا  قر ر تا  تا 78):

مز ل 7) طريق7ا علىا  ملصادق7ا

 إلد رةا  عام7ال ملمثل7افياتع8ينارئيس)

عام7) مدورةا بمساعدةا عاما مدورا

منتدب7.

برناكي) تع8ينا  س8داعبدا مل 8دا

بصف7ارئيسامدوراعاماملدة)6)سن2 ت)

ل ملنته78اعندا ختتاما و مع78ا  عام7)

حساباتا  سن7) فيا  ملدع2ةا لبثا

 2026 ديسمبر) (31 و2مه)  ملنصرم7ا

ل ستقا تهامنامنصبهاكرئيسامدور)

عامامساعد.

ب2مزبر ) خدوج7ا تع8ينا  س8دةا

 6 ملدة) منتدب7ا عام7ا مدورةا بصف7ا

سن2 تال ملنته78اعندا ختاما و مع78)

حساباتا  سن7) فيا  ملدع2ةا لبثا

 ملنصرم7او2مه)31)ديسمبر)2026.
عادلا  عمر لي) تع8ينا  س8دا

سن2 ت) (6 بصف7اكاتبا مل لساملدة)

ل ملنته78اعنا ختاما و مع78ا  عام7)

حساباتا  سن7) فيا  ملدع2ةا لبثا

 ملنصرم7او2مه)31)ديسمبر)2026.

تما إلود عا  قان2نيابا د ر  ب8ضاء))

رقم) تحتا ( (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)

لرقم) تجاريا س لا (،726225

726212علىا  ت2 لي.
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HDS DIGITAL
SARL AU

  س لا  تجاريا:ا153541

تأسيس
بمقت�ضىاعقداعرفياحررابا رباط)

لضع) تما (2021 و2ن28) (30 تاريخ) فيا

محدلدة)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

ح ت) ل حدا ملؤسسا  ملسؤل 78ا

 مل2 صفاتا  تا 78):

 HDS DIGITAL SARL (:   تسم78)

.AU

شارعا ملقالم7،) (:  ملقرا إلجتماعي)
 2 شق7ارقم) (21 زنق7اأب8دجانارقم)

حيا ملح8طا  رباط.

حددا  رأسمال) (:   رأسمال)

100.000.00)درهم.

  غرض):

 الستير دال  تصدور.

 الستشار تال  تس8ير.

  تس8يرا  تجاري.

 ملدة):)99)سن7.

 ملسير):)  س8دا رك2اح 8ب.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا لشرك7ا دىاكتاب7ا  ضبط)

تحت) با رباطا باملحكم7ا  تجاري7ا

  رقم)116152.
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STE. KS EVENTS DAKHLA
SARL

تأسيساشرك7
لضع) (2021 ماي) (4 بتاريخ) تما
باملميز ت) منظما شرك7ا قان2نا

  تا 78:
 STE. KS EVENTS ( (:   تسم78)
ح ت) شرك7ا (DAKHLA SARL

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
  هدف):

معدة) غرفا ألا قاعاتا مؤجرا
 إلجتماعاتال وحفالتال ملعارض.

شارعا  عرك2ب) (:  ملقرا إلجتماعي)
رقم)01-7724)  د خل7.

في) حددا (:   رأسمالا إلجتماعي)
إلى) مقسم7ا درهما (100.000 مبلغ)
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

م2زع7اكاآلتي):
 ANIMATION - LOISIRS شرك7)
ET SPORT HOLDING 700)حص7.
  س8دةاهدىار �ضي)100)حص7.
  س8دةا 8ن7ا  صقلي)100)حص7.
  س8داجادا  صقلي)100)حص7.

غير) ملدةا تسيرا  شرك7ا (:  إلد رة)
كريم) طرفا  س8دا منا محدلدةا

  صقلي.
من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.
99)سن7ا بتد ء) :)حددتافي)  ملدة)

مناتاريخاتأسيسا  شرك7.
:) دى) تما إلود عا  قان2ني)
بتاريخ) با د خل7ا  ملحكم7ا إلبتد ئ78ا
4)و2ن28)2021)تحتارقم)2021/974 
لس لتا  شرك7افيا  س لا  تجاري)

با د خل7اتحتارقم)12575.
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STE. NADA BIO
 22 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ديسمبر)2012)حررامحضراجمعاعام)

 ستثنائيا لشركاء)قرراف8هامااولي):
20)حص7اممل2ك7ا لس8د) تف2يت)
 ميساف8صلا فائدةا  س8دةامل8ك7)
مالا  شرك7) رأسا مستق8ما 8صبحا

كا تالي):

حص7ا فائدةا  س8دا ميس) (50

حص7ا فائدةا  س8دة) ل50) ف8صلا

مل8ك7امستق8م.

ف8صل) تع8ينا  س8دا ميسا

مسيرون) مستق8ما مل8ك7ا ل  س8دةا

ليعتمد) محددةا غيرا ملدةا  لشرك7ا

ت2ق8عهماامعاافياجم8عا  2ثائقا ملا 78)

ل إلد ري7ا لشرك7.

تما إلود ع)  إلود عا  قان2نيا

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا

و2ن28) (30 بتاريخ) بإنزكانا  إلبتد ئ78ا

2021)تحتارقم)1421.
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زهور أنفست
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخ)5)و2 28)

لضعا  قان2نا ألسا�ضي) تما (2021

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تا وخصائص) ل حدا بشريكا

  تا 78):
  تسم78):)زه2راأنفست.

  غرضا إلجتماعي):

أشغالا  بناء،)  ترص8ص)

ل  كهرباء.

إعادةا  ب8ع)   شر ء)  ب8عا

لإستغاللاجم8عا ألر �ضيا مل زءةابما)

فياح كا  بناء)  هدماجم8عا ملمتلكات)

في) غيرهاا ألا جم8عا ملبانيا  تشي8دا

 ملغربالفيا وخارج.

تط2يرالتجزئ7ا ألر �ضيا وحضري7)

لجم8عا وخدماتا ملتعلق7) ل  ريف78ا

با ترليجا  عقاري.

جم8ع) لتنف8ذا لإد رةا مر قب7ا

)  تقس8مات) )  عقاري7)  ألعمال)

  فرع78ال إلنشاء ت()ن8اب7اعنا  غير.

محلي) تس2يقا شر ء) تصدورا

ف2 كه) لدلليا لمنت2جاتا  زر ع78ا

لخضرل تاو م8عا ملنتجاتا  غذ ئ78)

بشكلاعام))طازج7الكذ  كا  تخزين)

ل  تجارةا  دل 78ابشكلاعام.

 ملقرا إلجتماعي):)تجزئ7اأركان7ارقم)

110باأوتامل2ل.

من) سن7ا (99 في) حددتا (:  ملدة)

تاريخاتأسيسا  شرك7ا  نهائي.
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حدد) (:   رأسمالا إلجتماعي)

درهم) (100.000.00 في) (:   رأسمال)

حص7اإجتماع78) (1000 مقسم7اإلى)

مناق8م7)100)درهما كلاحص7.

 1000 (: ب2ندلا وحسين)   س8دا

سهمابق8م7)100.00)درهما كلاسهم)

بمساهم7اقدرها)100.000.00)درهم.

تماتع8ينا  س8داب2ندل) (:   تس8ير)

غير) ملدةا مسيرا لشرك7ا  وحسينا

محددة.

:)  شرك7املزم7) با نسب7ا لت2ق8ع)

با ت2ق8عا  2ح8د) صح8حا بشكلا

 لس8داب2ندلا وحسين.

فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.

باملحكم7) (: تما إلود عا  قان2ني)

و2 28) (12 بتاريخ) بإنزكانا  إلبتد ئ78ا

2021)تحتارقم)1559.
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TOBE ANIMAL
SARL

100.000.00ا:اAU(CAPITAL(DEا

RUE(BNOUا8ا:اSIEGE(SOCIALا

ACHIR(APPT(N°2اOUJDA

R.C31461ا:ا

IF248456658ا:ا

حلا  شرك7
بمقت�ضىاقر را و معا  عاما  غير)

و2ن28) فاتحا بتاريخا   عاديا ملنعقدا

قرر) ب2جدةا بمقرا  شرك7ا (2021

 TOBE ANIMAL (: شرك7) شركاء)

ش.م.مامااولي):

حلا  شرك7.

)  س8دة) مصفيا لشرك7) تع8ينا

مريمات2هامي.

:) لشرك7) تما إلود عا  قان2ني)

 22 باملحكم7ا  تجاري7اب2جدةابتاريخ)

و2 28)2021)تحتارقم)2225.
إمضاء
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 ETUDE MAITRE MOHAMED SOUSSI

SADOQ

NOTAIRE

مكتبا ألستاحامحمدا  س2�ضياصدلق

م2ثق

شارعامحمدا وخامس،)إقام7ابدر،)  طابق)

  ثاني،)فاس)62

  هاتف):)05.5.94.22.97

  فاكس):)0535.94.00.56

 LA SOCIETE ABDELLAH

 BOUAYAD DES HUILLES

 D’OLIVES ET CEREALES
SARL

بمقت�ضىاعقدام2ثقال  ذياتلقاه)

صدلق،) محمدا  س2�ضيا  ألستاحا

تم) و2ن28،) (7 بتاريخ) بفاسا  مل2ثقا

إجتماع78) حص7ا ()17.000( تف2يت)

 ABDELLAH BOUAYAD  شرك7)

 DES HUILLES D’OLIVES ET

ح ت) شرك7ا (CREALES SARL

رأسما ها) محدلدةا مسؤل 78ا

لمقرها) درهما (2.000.000.00

رقم) ب2كرعا زنق7ا بفاس،)  إلجتماعيا

10)مكرر،)  دكار تامس ل7ابا س ل)

(،25915   تجاريابفاساتحتاعدد)

ب2ع8اد) و2سفا طرفا  س8دا منا

2.000)ل  س8دامحمداب2ع8اد)2.000 

ل  س8دةا س78اب2ع8اد)1.000) فائدة)

  س8دةابه8ج7اب2ع8اد.

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

تلقاها ألستاح) ل  ذيا  إلستثنائيا

صدلق،) مل2ثق) محمدا  س2�ضيا

بفاسابتاريخ)7)و2ن28)2021،)تقرراما)

ولي):

 17.000 تف2يت) علىا  ملصادق7ا

مناطرفا  س8د) إجتماع78،) حص7ا

و2سفاب2ع8اد،)  س8دامحمداب2ع8اد)

ل  س8دةا س78اب2ع8ادا فائدةا  س8دة)

به8ج7اب2ع8اد.

 ستقا 7)) ملسيرونا  س8داو2سف)

ب2ع8اد) محمدا ب2ع8اد،  س8دا

لتع8ين) ب2ع8ادا ل  س8دةا س78ا

كمسيرة) ب2ع8ادا به8ج7ا   س8دةا

جدودةا لشرك7.

تبنياقان2ناأسا�ضياجدودا لشرك7.
تما إلود عا  قان2نيا دىاكتاب7اضبط)
و2 28) (5  ملحكم7ا  تجاري7ابفاسافي)

2021)تحتارقم)2021/3296.
 ألستاحامحمدا  س2�ضياصدلق
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دو2 نا ألستاحةا بنىا  سفني
م2ثق7

با قن8طرةاشارعام2الياعبدا  عزيزاإقام7)
C(رض2 نامكتبارقم)5)عمارة  

  هاتف):)0537375262
Email(:(safini.loubna@gmail.com

كوماف
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق7) طرفا ألستاحةا بنىا  سفنيا
قرر) (،2021 ماي) (7 و2م) با قن8طرةا
ح ت)  و معا  عاما  عاديا لشرك7ا
ح تا  شخص)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
 COMAF ك2ماف)   2ح8دا ملسماةا
مقرها) درهم،) (200000.00 رأسما ها)
شق7) شارعا وحسنا  ثاني،) (،372
تح2يلا ملقرا إلجتماعي) 2)  رباط،)
 16 :)  رباطاشاع) إلىا  عن2 نا  تالي)
7)  طابقا أللل) ألك8مدن،)  رقم)

أكد ل.
من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق7) طرفا ألستاحةا بنىا  سفنيا
با قن8طرةاو2م)7)ماي)2021)ل17)ماي)
2021،)ف2تا  س8داعثمانافرش8دي)
1000)حص7ابمائ7ادرهما لحص7افي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)   شرك7ا
ح تا  شخصا  2ح8دا ملسماة)
درهم) (200000.00 ك2مافارأسما ها)
شارعا وحسنا  ثاني،) (،372 مقرها)
شق7)2)  رباط،) لس8داعي�ضىابل2ر ت)
رش8د) ل لس8دا حص7ا (500 بنسب7)

فكاريابنسب7)500)حص7.
من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق7) طرفا ألستاحةا بنىا  سفنيا
با قن8طرةاو2م)7)ماي)2021)ل17)ماي)
2021،)قررا و معا  عاما  غيرا  عادي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  لشرك7ا
ح تا  شخصا  2ح8دا ملسماة)
 200000.00 رأسما ها) ك2مافا
شارعا وحسن) (،372 مقرها) درهم،)

  ثاني،)شق7)2)  رباط،)تع8ينا  س8د)

رش8دافكارياكمسيرامشتركاملدةاغير)

لتعدولا  قان2نا ألسا�ضي) محدلدةا

 لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

  تجاري7ابا رباطاو2م)21)و2ن28)2021 

تحتارقم)115602.
ملخصاقصدا  نشرامناطرف

 ألستاحةا بنىا  سفني
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FAKRAOUI CAR
إعالناعناتأسيساشرك7امحدلدةا
 ملسؤل 78اح تا  شريكا  2ح8د

بمقت�ضىاعقداعرفيابا د ر  ب8ضاء)

تماتأسيس) (2021 و2ن28) (16 بتاريبخ)

ح ت) محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

من) مستخلصا   شريكا  2ح8د،)

قان2نهاا  د خليامااولي:

.FAKRAOUI CAR(:(78تسم  

  شكلا  قان2ني):)شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78اح تا  شريكا  2ح8د.

 ملقرا إلجتماعي):)  د ر  ب8ضاء)52 

زنق7ا بنابط2ط7ارقم)11با  طابق)3 

  د ر  ب8ضاء.

 مل2ضعا إلجتماعي):)

كر ء  س8ار تابدلناسائق.

تس8يرا  شرك7) عهدا (:   تس8ير)

 لس8داشع8باصابر.

مجم2ع) حددا (: رأسمالا  شرك7)

 500.000.00 في) مالا  شرك7ا رأسا

حص7) (5000 من) مك2ن7ا درهما

 100 ل حدة) كلا مبلغا إجتماع78ا

درهماكلهاامكتتب7المحررةامناطرف)

  شريكا  2ح8دا لشرك7.

99)سن7ا بتد ء امناتق88د) (:  ملدة)

  شرك7ابا س لا  تجاري.

لتس 8ل) تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا  تجاري7)   شرك7ا

 2021 و2 28) (5 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725322.
بمثاب7امقتطفالب8ان
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ONE & TWO
POWER CAFE

SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

  عن2 نا:ا400AV HASSAN IIا

APPT(N°5اRABAT

تم) أسا�ضيا قان2نا بمقت�ضىا

تم) (2021 ماي) (25 بتاريخ) تس 8لها

تأسيسا  شرك7.

 ONE & TWO SARL (:  إلسم)

.POWER CAFE

 مل2ض2ع):

مقال 7ات2زيعا  قه2ة.
رأسا ملال):)100.000.00)درهم.

  تس8ير):)

  س8داعبدا  كريما  لعبي.

لحنانافرص7.

لقداتما إلود عا  قان2نياباملحكم7)

  تجاري7ابا رباط)RC 152647)بتاريخ)

9)و2ن28)2021.
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 INSTITUT SUPERIEUR

 DE FORMATION DE

 MANIPULATEUR

 D’ELECTRORADIOLOGIE

 MEDICALE
SARL

ISMEN

SOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEEا

500.000.00ا:اAU(CAPITAL(DEا

DIRHAMS

 26 بحسبامحضراقر ر تابتاريخ)

قرراشركاء)  شرك7اما) (2021 أبريل)

ولي):

 وحلا ملبكرا لشرك7.

تع8ينا  س8داعبدا  رؤلفاس2ردل)

مصف8ا.

إنشاء)مقرا  تصف78ابا د ر  ب8ضاء)

26)شارعابل8كان.

تحدودا  تز ماتا ملصفي)

لصالح8اته.

إنتهاء)مهاما ملدور.
أعمالامختلف7.
أعمالاأخرى

:) لشرك7افي) تما إلود عا  قان2ني)
تحت)   س لا  تجاريا لد ر  ب8ضاء)

رقم)725254)بتاريخ)7)و2 28)2021.
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 ئتمان78اتكن8كاأس8طانس)
ش.ح.م.م

111،)شارعالليا  عهداطنج7

SOCIETE MEHRI
SARL

الشركة ميهري 
ش.ح.م.م

رأسما هاا:ا200.000.00ادرهم
مقرهاا إلجتماعيا:اطنج7،ا77اشارعا
فاس،اإقام7امبرلكابا  طابقا6،ا

رقما13
س.تا:ا9727

تصف78اامسبق7ا لشرك7
محضرا و مع) قر ر تا بم2حبا
  عاما  غيرا  عاديا لشركاء) ملنعقد)
 2021 و2ن28) (21 بتاريخ) بطنج7ا
ش.ح.م.م) ميهريا  لشرك7ا ملسماةا
درهمامقرها) (200.000.00 رأسما ها)
فاس،) شارعا (77 بطنج7) إلجتماعيا
 13 رقم) (،6 إقام7امبرلكابا  طابق)

تقررامااولي):
ميهرياش.ح.م.م) تصف78ا  شرك7ا

تصف78انهائ78.
تع8ينامصفيا لشرك7افياشخص)

  س8داأحمداميهري.
با عن2 ن) مقرا  تصف78ا تحدودا
طنج7)77)شارعافاس،)إقام7امبرلك)

با  طابق)6،)رقم)13.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
و2ن28) (6 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244192.
مقتطفالب8انا  نشر

 ئتمان78اتكن8كاأس8طانس
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 ئتمان78اتكن8كاأس8طانس)
ش.ح.م.م

111،)شارعالليا  عهداطنج7

SOCIETE ROM CHEKEN
SARL A A.U

رلماش8كيناش.ح.م.ماح تا  شريكا
  2ح8د

رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم
مقرهاا إلجتماعيا:اطنج7،اإوناسا

شارعا  نخ8لارقما6
س.تاارقما:ا112013

إغالقامسطرةا  تصف78انهائ8ا
قر را  شريكا  2ح8د) بم2حبا
ماي) ( (31 بتاريخ) بطنج7ا  ملنعقدا
2021) لشرك7ا ملسماةارلماش8كينا
ح تا  شريكا  2ح8د) ش.ح.م.ما
درهمامقرها) (100.000.00 رأسما ها)
شارع) إوناسا طنج7،)  إلجتماعيا

  نخ8لارقم)6)تقررامااولي):
إغالق) تقريرا علىا  ملصادق7ا
مسطرةا  تصف78ا ملسبق7ا لشرك7)
طرفا ملصفيا  س8د) منا  ملقدم7ا
عبدا  لط8فا  2همي،)معاإخالء)حمته)
 2كا تهاكمصفيا لشرك7الهكذ اإقر ر)
ش8كينا رلما شرك7ا لتصف78ا إغالقا
ش.ح.م.ماح تا  شريكا  2ح8دانهائ8اا

بتاريخا31امايا2021.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
و2 28) (5 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244147.
مقتطفالب8انا  نشر

 ئتمان78اتكن8كاأس8طانس

173 P

CONSULTINVEST
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
نقلا ملقرا إلجتماعي

  تغ8يرا  قان2نيا  تابعا ذ ك
قررا ملشاركا  2ح8دا ستثنائ8ا)
 2021 ماي) (20 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)
CONSULTINVEST(لشرك7ا ملسماة 
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةابشريك)
درهم،) (10.000 رأسما ها) لح8دا
با د ر  ب8ضاء،) مقرهاا إلجتماعيا
نقلاهذ ) زنق7احسنا  سكتاني،) (15
شارع) (265 إلىا  د ر  ب8ضاء)  ملقرا
رقم)   زرقط2نيا  طابقا  تاسعا
من) (5 لتغ8يراتبعاا ذ كا  فصل) (92

  قان2نا ألسا�ضي.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا

 2021 و2 28) (2 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)726116.
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MATV SA
تجدوداتع8ينامتصرفين

تجدودالكا 7ا  رئيسا ملدورا  عام
تجدودامهاما ملدورا  عاما ملف2ض
تحدوداصالح8اتا  رئيسا ملدورا
  عامال ملدورا  عاما ملف2ض

تجدودامهاماكاتب7ا مل لسا إلد ري
الحظا و معا  عاما  عادي)

ماي) (17 بتاريخ)   سن2يا ملنعقدا

 MATV 2021،) لشرك7ا ملسماة)

رأسما ها) مساهم7ا شرك7ا (SA

1.000.000)درهم،)مقرهاا إلجتماعي)

زنق7ا الخاء) نتهاء) (6 با د ر  ب8ضاء)

تجدود) لقررا متصرفينا لكا 7ا

 SAGA تع8ينا  شرك7ا ملسماة)

ممثل7) (COMMUNICATION SARL

فاوزةا  ب2ك8لي) طرفا  س8دةا منا

 وحسني،)  س8دامحمداشكيرا  فا�ضي)

و2سفا  فا�ضي) ل  س8دا   فهريا

ملدة) كمتصرفينا لشرك7،)   فهريا

أياإلىا جتماعا و مع) ستاسن2 ت،)

فياحسابات)   عاما  عاديا لمد ل 7ا

  سن7ا ملا 78)2026.

في) قررا مل لسا إلد ريا ملنعقدا

17)ماي)2021 :

لكا 7ا  رئيسا ملدور) بعدا نتهاء)

تجدودالتع8ينا  س8دامحمد)   عام،)

شكيرا  فا�ضيا  فهرياكرئيسامدور)

أي) كمتصرف،) لكا تها ملدةا عام،)

إلىا جتماعا و معا  عاما  عادي)

فياحساباتا  سن7ا ملا 78)  لمد ل 7ا

2026،)معاجم8عا  صالح8ات.

و2سفا  فا�ضي) تع8ينا  س8دا

  فهرياكمدوراعامامفالضا لشرك7،)

مع) لكا 7ا  رئيسا ملدورا  عام،) ملدةا

جم8عا  صالح8ات.



15483 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

بديع7) مهاما  س8دةا تجدودا

  تداللياككاتب7ا لمجلس،)ملدةالكا 7)

أياإلىا جتماع)   رئيسا ملدورا  عام،)

في)  و معا  عاما  عاديا لمد ل 7ا

حساباتا  سن7ا ملا 78)2026.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا

 2021 و2 28) (7 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725930.
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MEDIA BY SAGA
SA

تجدوداتع8ينامتصرفين
تجدودالكا 7ا  رئيسا ملدورا  عام
تجدودامهاما ملدورا  عاما ملف2ض
تحدوداصالح8اتا  رئيسا ملدورا
  عامال ملدورا  عاما ملف2ض

تجدودامهاماكاتب7ا مل لسا إلد ري
الحظا و معا  عاما  عادي)

ماي) (17 بتاريخ)   سن2يا ملنعقدا

 MEDIA BY(2021،) لشرك7ا ملسماة

SAGA SA)شرك7امساهم7ارأسما ها)

2.956.500)درهم،)مقرهاا إلجتماعي)
حسن) زنق7ا (15 با د را  ب8ضاء)

متصرفين) لكا 7ا   سكتاني،) نتهاء)

)تجدوداتع8ينا  شرك7ا ملسماة)) لقرر)

 SAGA COMMUNICATION SARL

ممثل7امناطرفا  س8دامحمداشكير)

  فا�ضيا  فهري،)  س8دامحمداشكير)

و2سف) ل  س8دا   فا�ضيا  فهريا

  فا�ضيا  فهرياكمتصرفينا لشرك7،)

إلىا جتماع) أيا سن2 ت،) ستا ملدةا

في)  و معا  عاما  عاديا لمد ل 7ا

حساباتا  سن7ا ملا 78)2026.

في) قررا مل لسا إلد ريا ملنعقدا

17)ماي)2021 :

لكا 7ا  رئيسا ملدور) بعدا نتهاء)

تجدودالتع8ينا  س8دامحمد)   عام،)

شكيرا  فا�ضيا  فهرياكرئيسامدور)

أي) كمتصرف،) لكا تها ملدةا عام،)

إلىا جتماعا و معا  عاما  عادي)

فياحساباتا  سن7ا ملا 78)  لمد ل 7ا

2026،)معاجم8عا  صالح8ات.

و2سفا  فا�ضي) تع8ينا  س8دا
  فهرياكمدوراعامامفالضا لشرك7،)
مع) لكا 7ا  رئيسا ملدورا  عام،) ملدةا

جم8عا  صالح8ات.
بديع7) مهاما  س8دةا تجدودا
  تداللياككاتب7ا لمجلس،)ملدةالكا 7)
أياإلىا جتماع)   رئيسا ملدورا  عام،)
في)  و معا  عاما  عاديا لمد ل 7ا

حساباتا  سن7ا ملا 78)2026.
بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)
باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا
 2021 و2 28) (7 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)725929.
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DAHMAN EL MOZARIAHI
NOTAIRE

PROSIRIMAY شركة
ش.م.م

تف2يتاحصصاإجتماع78
 ستقا 7امسيرة
تع8ينامسيراجدود

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7
بطنج7،) عرف78ا عق2دا بمقت�ضىا
تقرر) (،2021 و2ن28) ل12) (17 بتاريخ)
 PROSIRIMAY با شرك7ا ملسماة)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (SARL
درهم) (10.000 رأسما ها)  ملحدلدة،)
مقرهاا إلجتماعي) قابلا لتح2يل،)
منطق7ا وحرة) (102 بقع7) بطنج7ا
س8تيا و ماع7) طنج7ا ت2م2ت8فا
فحص) إقل8ما   قرلي7ا و 2 مع7ا
با س لا  تجاري)  نجرة،) ملق8دةا

بطنج7اتحتاعدد)97499)مااولي):
 100 أسهما  شرك7) تح2يلا
طرفا  س8د) منا إجتماع78ا حص7ا
سع8دا ملزرياحيا فائدةا  شرك7)

.CODERTEX SARL
قب2لا ستقا 7ا ملسيرةا  2ح8دة)

  س8دةار ض78اغر س.
بشير) محمدا بنا تع8ينا  س8دا

كمسيرالح8دا لشرك7.
بطنج7) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تح8ين) تما (2021 و2ن28) (17 بتاريخ)

  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

و2م) تما با س لا  تجاريا   ق8دا

 6292 تحتا  عدد) (2021 و2 28) (7

باملحكم7ا  تجاري7)  لس لا  ترت8بيا

بطنج7.
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S.D.L.S
SARL AU

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

بتاريخ)22)و2ن28)2021)با د ر  ب8ضاء)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةابشريكال حد.

.S.D.L.S(:(78تسم  

  هدف):

فيا ألعمالا ملختلف7) مقاللا

ل  بناء.

مقاللافيا  هندس7ا ملدن78.

شارع) (41 (:   عن2 نا  تجاري)

  زرقط2نيا  طابقا  سابعاشق7ارقم)

37)  د ر  ب8ضاء.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)

مقسم7) درهما (100000.00 في)

100درهم) بق8م7) 1000حص7ا إلى)

 لحص7ا  س8داف2زياحسن.

تماتع8ينا  س8داف2زي) (:   تس8ير)

غير) ملدةا كمسيرا لشرك7ا حسنا

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

فيا  س لا  تجاري) تما  تق88دا

 509161 رقم) تحتا با د ر  ب8ضاء)

بتاريخ)7)و2 28)2021.
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ASRDON SERVICES
SARLAU

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

بتاريخ)22)و2ن28)2021)با د ر  ب8ضاء)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةابشريكال حد.

.ASRDON SERVICES(:(78تسم  

  هدف):

فيا ألعمالا ملختلف7) مقاللا

ل  بناء.

مقاللافيا  هندس7ا ملدن78.

  عن2 نا  تجاري):)45)شارع))عبد)

شق7) م2فتكرا  طابقا  ثانيا   قادرا

رقم)4)  د ر  ب8ضاء.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)

مقسم7) درهما (100000.00 في)

100درهم) بق8م7) 1000حص7ا إلى)

 لحص7ا  س8داف2زياحسن.

تماتع8ينا  س8داف2زي) (:   تس8ير)

غير) ملدةا كمسيرا لشرك7ا حسنا

محدلدة.

:)منافاتحاوناوراإلى) )  سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

فيا  س لا  تجاري) تما  تق88دا

 509175 رقم) تحتا با د ر  ب8ضاء)

بتاريخ)30)و2ن28)2021.
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ELECTRIQUE PLAN

SARL AU

لبم2جب) (2021 و2ن28) (14 بتاريخ)

عقدا و معا  عاما إلستثنائيا ملس ل)

با رباطاقررا  شريكا  2ح8دامااولي):

 1000 تف2يتا  س8دةار �ضيادن8ا)

حص7ا  تياتملكهاابا شرك7اإلىا  س8د)

100درهم) ب) محمادا حس2ا  وتا

 لحص7ا  2 حدة.

دن8اامن)  ستقا 7ا  س8دةار �ضيا

تس8يرا  شرك7.

محماد) حس2ا تع8ينا  س8دا وتا

كمسيرا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

 إلود عا  قان2ني):)بكتاب7ا  ضبط)

 دىا ملحكم7ا  تجاري7ابا رباطابتاريخ)

12)و2 28)2021)تحتارقم)133053.
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مكتبا ملحاسب7اإيهابا ستشارة
)ش.ح.م.م

رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم
مقرهاا إلجتماعي):)شارعا وحسنا  ثاني،)عمارة)
  بنكا ملغربيا لتجارةا وخارج78امكتبارقم)9 

  ناض2ر
س.)ت):)5415

 YAMOSHOP COMMERCE
ET DISTRIBUTION

SARL AU
رأسمالا  شرك7ا:ا100.000ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا56،اشارعاطرفاو7ا
حياشعا 7ا  ناض2ر

س.تا:ا20435
قر را  شريك) بمقت�ضىا
 YAMOSHOP   2ح8دا شرك7)
 COMMERCE ET DISTRIBUTION
 2 بتاريخ) SARL AU) ملنعقدا

و2ن202128)تمامااولي):
إلىا  عن2 ن) مقرا  شرك7ا تح2يلا

  تالياحيا  2حدةاسل2 نا  ناض2ر.
تغ8يرا  بند)4)منا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.
باملحكم7) (: تما إلود عا  قان2ني)
و2 28) (2 بتاريخ) با ناض2را  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)2121.
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AL MOU SKM CAR
SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
بشريكال حد

  رأسمالا إلجتماعياا لشرك7ا:ا
100.000.00ادرهم

  س لا  تجاريا:ا29925
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 إلستثنائيا ملنعقدابمقرا  شرك7او2م)
12)ماي)2021)قداتقررا تخاحا  قر ر)

با تعدولا  تالي):
من) حصصا  شرك7ا تف2يتا
  س8دةا مل2اسميرةال  س8دا مل2امحمد)

إلىا  س8دةاكريم7ا مل2.
مناإقام7) (: تغ8يرا ملقرا إلجتماعي)
سل2ىارقم)21،)عمارة)3)تابريكتاسال)
إلىا  عن2 نا  تالياحيا ملام2ن78ارقم)9،)

عمارةارقم)17)تابريكتاسال.

من) محمدا مل2ا  ستقا 7ا  س8دا
تسيرا  شرك7التع8ينامسيرةاجدودة)

 لشرك7ا  س8دةا مل2اكريم7.
تغ8يرا  شكلا  قان2نيا شرك7اح ت)
ح ت) شرك7ا إلىا محدلدةا مسؤل 78ا

مسؤل 78امحدلةابشريكال حد.
منا  قان2ن) ل6) (4 تعدولا  بند)

 ألسا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) (: تما إلود عا  قان2ني)
 إلبتد ئ78ابسالابتاريخ)2)و2 28)2021 

تحتارقما إلود عا  قان2ني)37537.
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LH TRAITEUR
SARL

شركامحدلةا ملسؤل 78
ش.م.م

رأسما هاا:ا200.000.00ادرهم
مقرهاا إلجتماعيا:ا3219اتجزئ7ا
  2فاقامشرلعا  عر قاتمارة

بمقت�ضىا و معا  عاماغيرا  عادي)
تقرر) (2021 أبريل) (22  ملنعقدابتاريخ)

مااولي):
منا  س8د) سهما (400 ب8ع)
حسناء) ميريا لس8دةا محمدفاضلا

ميري.
120)سهمامنا  س8دامحسن) ب8ع)

 و عفريا لس8دا وحبيباميري.
حسناء) تع8ينا ملسيرونا  س8دةا

ميريال  س8دا وحبيباميري.
تحدوثا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7.
تما إلود عا  قان2ني):) دىا ملحكم7)
  تجاري7ابا رباطابتاريخ)6)ماي)2021 

تحتارقم)4995.
183 P

 GAMMAFIRE
SARL

 ملقرا إلجتماعيا:ارقما5،ا  طابقا
 ألللاشارعا وحسنا ألللاحيا

  عبادياتمارة
  س لا  تجاريا:ا132133اتمارة

 ستقا 7ا ملدورا ملشارك
قر را و معا  عام) صدلرا عقبا
 2021 و2ن28) (21 بتاريخ)  إلستثنائيا

تقررامااولي):

 ستقا 7ا ملدورةا ملشارك7ا  س8دة)
أم8م7ا  فالجي.

تع8ينا ملدورةا ملسيرةا  2ح8دة)
  س8دةامهاا  فاللي.

من) (12 لفقاا ذ كاتعدولا ملادة)
  نظاما ألسا�ضي.

با س ل) (: تما إلود عا  قان2ني)
  تجاريا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)
2021)تحتارقم) و2 28) (7 بتمارةاو2م)

.6027
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 LA SOCIETE NOUVELLE
AVEIRO MAROC

  شرك7ا و دودةاأفيرلا ملغرب
ش.م

شرك7امجه2 7ا السما
 ملقرا إلجتماعيا:ا635-633ا ملنطق7ا
  صناع78اأوتامل2لاأوتامل2ل
س لاتجاريارقما17063ا نزكان

بمقت�ضىا و معا  عاما  عادي)
22)و2ن28)  لمساهمينا ملنعقدابتاريخ)
2021)فيامقرا  شرك7ابا تجزئ7)-635
633) ملنطق7ا  صناع78اأوتامل2ل،)

تقررامااولي):
علىا إلخت8ارا مل مع)   تصدوقا
مجلسا إلد رة) أعضاء) بينا عل8ها
 IDNACO ش.م.م) إدناك2ا  شرك7ا
SARL AU،) ملمثل7امناطرفا  س8د)
إدحليا  ناجم،)  صادراعنا جتماع)
(،2021 مارس) (31 بتاريخ)  مل لسا
بيشا) خلفاا لس8دا وحاجا بر ه8ما
عض2يته) مدةا منا تبقىا ملاا إدحليا
 ملنته78ابحل2لا و مع78ا  عام7ا  تي)
ستبتافياحساباتا  سن7ا ملنته78افي)

31)ديسمبر)2021.
 عتمادا  تشك8لا و دودامل لس)

 إلد رةا ملتك2نامناأربع7اأعضاء.
بشا،)   س8دا وحاجا وحسينا
 وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا  تعريف78)

رقم)J3906،)رئيسامجلسا إلد رة.
بشا،) وحامل) محمدا   س8دا
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا  تعريف78ا
مجلس) رئيسا عض2ا (،JE123634

 إلد رةالمدوراعاما لشرك7.

بشا،) وحامل) وحسنا   س8دا

رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا  تعريف78ا

مجلس) رئيسا عض2ا (،JE65193

 إلد رة.

 IDNACO ش.م.م) إدناك2ا شرك7ا

با س ل) SARL AU،) ملس ل7ا

رقم) تحتا   تجاريا لد ر  ب8ضاء)

مناطرفا  س8د) ل ملمثل7ا (190701

إدحليا  ناجم،) وحاملا لبطاق7)

(،J352223 رقم)   2طن78ا  تعريف78ا

عض2ارئيسامجلسا إلد رة.

بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)

  ضبطا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

2021)تحت) 12)و2 28) بانزكانابتاريخ)
رقم)1566.

عنا ملستخلصال  ب8انات

مجلسا إلد رة
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BEESTRUCT
SARL AU

 7 تس 8لا  عقدا  عرفي) تاريخا

باوخصائص) با رباطا (2021 و2 28)

  تا 78):

  هدفا إلجتماعي):)

إنشاء ت) ألا أعمالا  ملقاللا

متن2ع7.

دوك2راألازخرف7ا  شق7))مقالل(.
درهم) (100.000 (: رأسا ملال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

درهما لحص7ا  2 حدةام2زع7) (100

بينا  شركاء)علىا  شكلا  تالي:

 1000 ب2عابد) جمالا   س8دا

حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  ـتأسيسا  نهائي.

شارعا ملقالم7) (:  ملقرا إلجتماعي)
21)  طابق) زنق7اأب8دجاناإقام7ارقم)

  ثا ثا  شق7ارقم)2) ملح8طا  رباط.

  تس8ير):  س8داجمالاب2عابد.

  ت2ق8ع):)  س8داجمالاب2عابد.
با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153573

186 P
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OTENAV
SARL

 29 تس 8لا  عقدا  عرفي) تاريخا

باوخصائص) با رباطا (2021 و2ن28)

  تا 78):

  هدفا إلجتماعي):)

إنشاء ت) ألا أعمالا  ملقاللا

متن2ع7.

تاجر.

درهم) (100.000 (: رأسا ملال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

درهما لحص7ا  2 حدةام2زع7) (100

بينا  شركاء)علىا  شكلا  تالي):

  س8داعثمانا شبني)500)حص7.

  س8داحمزةا شبني)250)حص7.

  س8داأمينا شبني)250)حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  ـتأسيسا  نهائي.

 ملقرا إلجتماعي):)زنق7ا  برلجارقم)

16)ص2مع7احسانا  رباط.

)  تس8ير):  س8داعثمانا شبني.

  ت2ق8ع):)  س8داعثمانا شبني.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153575
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SOCIETE STE TOP AACHEN
SARL

ملد لالتا و معا  عام) تبعاا

و2ن28)) (10   غيرا  عاديا ملنعقداو2م)

 SOCIETE STE TOP 2021) شرك7)

AACHEN SARL)محدلدةا ملسؤل 78)

تم) درهما (100.000.00 رأسما ها)

 إلتفاقاعلىامااولي):

تقل8صاهدفا  شرك7.

ت2س8عانشاطا  شرك7اإلى):

ل  دلليا لبضائع)   نقلا  2طنيا

وحسابا  غير.

نقلا  بضائعال مل2 دابأن2 عها.

تأجيرانقلا  ركاب.

مسيرا  شرك7ا  س8د)  ستقا 7ا

مت8قاعمرل.

جدودةا لشرك7) مسيرةا تع8ينا

 آلنس7اإومانا  سر ورى.

تما إلود عا  قان2نيا دى) لقدا

 ملحكم7ا إلبتد ئ78ابتف8لت)24)و2ن28)

2021)تحتارقم)171.
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TUNINGBLOG
SARL AU

عاما ستثنائي) جمعا بمقت�ضىا

و2 28) (9 بتاريخ) فيا  رباطا حررا

قررا  شريكا  2ح8دا لشرك7) (2021

TUNINGBLOG SARL AU)مااولي):

تح2يلا ملقرا إلجتماعي):)12)مكرر)
3) ملح8ط) رقم) شق7ا زنق7ا بنانا

(،1 رقم) ب2رلن78ا زنق7ا إلىا   رباطا

على) فيا  طابقا ألللا  ملكتبا  تانيا

  شمالا  رباط.
منا  قان2ن) (4 تعدولا ملادة)

 ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7)) (: ( تما إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7ا  رباط)   ضبطا

تحتارقم)116120)بتاريخ))13)و2 28)

.2021
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M-FOURNITURE
SARL

عاما ستثنائي) جمعا بمقت�ضىا

و2 28) فاتحا بتاريخا فيا  رباطا حررا

قررا  شريكا  2ح8دا لشرك7) (2021

M-FOURNITURE)مااولي):

تح2يلا ملقرا إلجتماعي):)مناشارع)
 2 رقم) (372 عمارة)  وحسنا  ثانيا

  رباطاإلىازنق7اب2رلن78ارقم)1) ملحل)

  ثانياعلىا  8ميناحيا  رياضا  رباط.
منا  قان2ن) (4 تعدولا ملادة)

 ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7)) (: ( تما إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7ا  رباط)   ضبطا

تحتارقم)116121)بتاريخ))13)و2 28)

.2021
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SEKH BUSINESS
ش.م.م.ش.ل

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:اعمارةا30،ا  شق7ا

2،اشارعام2اليا حمدا 2ك8لياحسانا

  رباط

تأسيساشرك7
في) محررا عرفيا عقدا بم2جبا

تم) (2021 و2ن28) (3 بتاريخ)   رباطا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

ح ت) لح8د،) لشريكا  ملحدلدةا

 ملميز تا  تا 78):

 SEKH BUSINESS (:   تسم78)

ش.م.م.ش.ل.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةالشريكالح8د.

  هدف):

برمج7اتحل8لا ألجهزةا إل كترلن78.

(،30 عمارة) (:  ملقرا إلجتماعي)

  شق7)2،)شارعام2اليا حمدا 2ك8لي)

حسانا  رباط.

(: رأسا ملالا إلجتماعي)

إلى) مجزأا درهما (100.000.00

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

با كامل،)  لحص7ا  2 حدةامدف2ع7ا

ل ملخصص7ا لشريكا  2ح8د.

 1000 سعد)  لس8دا وخل8فيا

حص7.

  تس8ير:)تماتع8ينا  س8دا وخل8في)

سعداكمسيرالح8دا لشرك7ا فترةاغير)

محدلدة.

تبدأا  سن7) (:   سن7ا إلجتماع78)

 إلجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

آخراديسمبرامناكلاسن7.

لتما إلود عا  قان2نيا هذ ا ملحضر)

ه8ئ7ا ملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا دىا

و2 28) (13 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)116123.
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GLACE POLAIRE MAROC
شرك7امحدلةا ملسؤل 78

رأسما هاا:ا4.000.000.00ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  طابقا1ارقما420،ا

قطاعا1اشارعاسهلارلناتمارةا

فيا  ثامنامناشهراو2ن28امنا  عام)

شركاء) قررا لعشرينا لل حدا أ فينا

 GLACE POLAIRE MAROC شرك7)

مااولي):

بعدا ألخذابعينا إلعتبارامشرلع)

رفعارأسمالا  شرك7اصادقا  شريك)

 ENEXON((إنكس2ناف2نت2را ملحدلدة

VENTURES LTD) ملمثل7امناطرف)

  س8دا 2كاامادودلابشكلاصريحاعلى)

دخ2لا  س8داسميرا  بازال  س8دازهير)

  تاقياكشريكيناجدودونافيا  شرك7.

بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا رفعا تما

درهما 8تنقل) (950.000.00

إلى) درهما (3.050.000.00 من)

عن) لح كا درهما (4.000.000.00

مقاص7ا  دو2نا و اري7) طريقا

مناطرف)  ملستحق7ا  دفعا لشركاء)

  شرك7.

تخضع) هذ ا  28ما منا  عتبار ا

 وحصصا إلجتماع78ا و دودة)

لتتمتع) و م8عا الحكاما  قان2ن78ا

بنفساحق2قامث8التهاا  سابق7.

تحق8قارفعارأسمال) قررا  شركاء)

بين) م2زعا وصبحا بح8ثا   شرك7ا

  شركاء)كاآلتي):

ف2نت2را ملحدلدة) إنكس2نا

3.760.000.00)درهم.

  س8داسميرا  باز)140.000.00.

 100.000.00 زهيرا  تاقي)   س8دا

درهم.

 مل م2ع):)4.000.000.00)درهم.

قررا  شركاء) مااسبقا علىا لبناء)

منا  قان2ن) ل7) (6 تغ8يرا ملادتين)

 ألسا�ضيا لشرك7.

إبقاء) علىا با تأك8دا قاما  شركاء)

كمسيرا لشرك7) مادودلا   س8دا 2كاا

ملدةاغيرامح2دة.
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مالئم7) علىا قررا و معا  عاما

  قان2نا ألسا�ضي.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

)  ضبط) كتاب7) :) دىا (   قان2ني)

بتاريخ بتمارةا  باملحكم7ا إلبتد ئ78ا

5)و2 28)2021)تحتارقم)1470 .
مختصرا لنشرال  ت2زيع
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEER PAR L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 05.37.36.26.39

05.37.37.27.21

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

JUST GARD شركة
ش.ح.م.ماح تا  شريكا  2ح8د

 ملقرا إلجتماعيا:ا ملكتبارقما2،اماا

بينا  طابقيناENTRESOLاتجزئ7ا

 ملغربا  عربيابل2كاس،ارقما22ا

  قن8طرة

بمقت�ضىامحضرا  قر را إلستثنائي)

 JUST  لشريكا  2ح8دا شرك7)

ح تا  شريكا ش.ح.م.ما  GARD

7ا بتاريخا با قن8طرةا   2ح8دا ملنعقدا

و2ن28ا2021اتقررامااوليا:

 JUST مسبق7ا شرك7ا تصف78ا

ح تا  شريكا ش.ح.م.ما  GARD

  2ح8د.

مسيرا  شرك7ا  س8دا حم7ا إبر ءا

بلغ2شاعصام.

تسم78امصفيا  شرك7افياشخصا

  س8دابلغ2شاعصام.

عن2 نا  تصف78ا:ا ملكتبارقما2،ا

ENTRESOL)تجزئ7) ماابينا  طابقين)
 22 رقم) س،) بل2كا  ملغربا  عربيا

  قن8طرة.

(: ( تما إلود عا  قان2ني) لقدا

باملحكم7ا إلبتد ئ78)  هذ ا ملحضرا

با قن8طرةابتاريخ)2)و2 28)2021)تحت)

بملفا  س ل) (2021/3260 عدد)

  تجاري)49269 .
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COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGEER PAR L’ETAT

 N°48(RUE(MOHAMED(EL(AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR

TEL : 05.37.36.26.39

05.37.37.27.21

FAX : 05.37.90.39.26

KENITRA

IMTIAZ TRANSFERT شركة

ش.ح.م.ماح تا  شريكا  2ح8د

 ملقرا إلجتماعيا:از لي7اشارعامحمدا

  دو2ريالزنق7اغانديالمباركا

  دكالياإقام7ارلماناامارينا،اعمارةا

سا  طابقا ألر�ضيارقما12ا  قن8طرة

بمقت�ضىامحضرا  قر را إلستثنائي)

 IMTIAZ  لشريكا  2ح8دا شرك7)

ح تا ش.ح.م.ما  TRANSFERT

با قن8طرةا   شريكا  2ح8دا ملنعقدا

بتاريخا30او2ن28ا2021اتقررامااوليا:

 IMTIAZتصف78امسبق7ا شرك7ا

ح تا ش.ح.م.ما  TRANSFERT

  شريكا  2ح8د.

مسيرا  شرك7ا  س8دا حم7ا إبر ءا

  شقيرياواسر.

تسم78امصفيا لشرك7افياشخصا

  س8دا  شقيرياواسر.

شارع) ز لي7ا :ا عن2 نا  تصف78ا

محمدا  دو2ريالزنق7اغانديالمبارك)

  دكالياإقام7ارلماناامارينا،)عماراس)

  طابقا ألر�ضيارقم)12)  قن8طرة.

(: ( تما إلود عا  قان2ني) لقدا

باملحكم7ا إلبتد ئ78)  هذ ا ملحضرا

با قن8طرةابتاريخ)7)و2 28)2021)تحت)

بملفا  س ل) (2021/3234 عدد)

  تجاري)56955.
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POLE MEDIA SOHAJKIM
3EME(ETAGEاAL(ABTALا.42AVا

APPT(N°9اAGDAL(RABAT

3341599ا:اIFا

PT25741074ا:ا

RC84675ا:ا

CNSS8681307ا:ا

ICE0004458700018ا:ا

CPAITAL(SOCIALا3100.000.00ا:اDH

تعدولافيا  شرك7ا
إطارا و معا  عاما إلستثنائي) فيا

POLE MEDIA SOHAJKIM  شرك7)

 2020 أكت2بر) فاتحا بتاريخا ل ملنعقدا

تقرامااولي):

ت2س8عانشاطا  شرك7اإلى)):

تأجيرا  عقار ت.

 42 رقم) إلىا مقرا  شرك7ا تغ8يرا

 9 شق7) (3 شارعا ألبطالا  طابق)

أكد لا  رباط.

:) دىاكتاب7)) تما إلود عا  قان2ني)

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

 24 بتاريخ) (109676 رقم) تحتا

ديسمبر)2020 .
مقتطفابمثاب7))إعالن
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 CABINET MENARA

EXPERTISES
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اح تا

  شريكا  2ح8د

رأسما هاا:ا50000.00درهم

  س لا  تجاريا:ا107923

 ملقرا إلجتماعيا:اشارعاعبدا  كريما

 وخطابيازنق7احسنابنامباركا

إقام7ا وخطاب78اعمارةابا  طابقا

 الللارقما3امر كش

ملدلالتا ملساهمين) طبقاا

 مل تمعيناباو معا  عاما  غيرا  عادي)

بتاريخ)10)أبريل)2021)تقرر):)

تعدولا  هدفا إلجتماعيا لشرك7)

في) لطنيا قضائيا خبيرا  8صبحا

 مل8كان8ك.

بكتاب7)) (: ( )  قان2ني) تما  2ضع)

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

2021)تحت) 27)ماي) بمر كشابتاريخ)
رقم)124423.

)قصدا  نشر

196 P

JADIS FOOD AND GOOD
شرك7امحدلدة ملسؤل 78اح تا

  شريكا  2ح8د
رأسما هاا:ا100.000.00درهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا15اشارعا ألبطالا

  شق7ا4ا كد لا  رباط

ملد لالتا ملساهمين) طبقاا

 مل تمعيناباو معا  عاما  غيرا  عادي)

بتاريخ)7)أبريل)2021)تقررامااولي):

حلا  شرك7.

15ا في) حلا  شرك7ا مقرا تحدودا

4ا كد لا شارعا البطالا  شق7ا

  رباط.

تع8ينا  س8دافضلياجمالا  دونا

كلا معا حلا  شرك7ا مهاما  8ق2ما

  صالح8اتا  2 سع7ا لتصرفان8اب7ا

عنا  شرك7.

بكتاب7)) (: ( )  قان2ني) تما  2ضع)

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

با رباطابتاريخ)12)و2 28)2021)تحت)
رقم)116150.

)قصدا  نشر

197 P

EL KAWTAR TAM II
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

مقرهاا الجتماعيا:ا  د را  ب8ضاء،ا

حيا وحدوق7ازنق7اعثمانابناعفان،ا

  رقما11

  رأسمالا الجتماعيا:ا3.000.000ا

درهم
محرر) عرفيا عقدا بم2جبا

و2ن28) (25 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

و2ن28) (30 بتاريخ) مس لا (،2021

.2021

RE : 41114
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باعا  س8داعبدا  ط8فا  سعد لي)
جم8عاحصصها الجتماع78ا ي)3000 
في) ومتلكهاا حص7ا جتماع78ا  تيا

  شرك7):
 EL KAWTAR TAM II SARL
عبدا  رح8م) عق8لا  صاوحا  س8دا

حسنا وحل2
في) هذ ا  تعدولا لبم2جبا
 وحصصا الجتماع78ا رأسمال)

  شرك7اثماتغ8يرامااولي):
 ملادة)6):)  تقدمات

حامد) ن2را عبدا وحسينا   س8دا
 وحل2)1.500.000.00)درهم)؛

  س8داعق8لاعبدا  رح8ماحسن)
 وحل2)1.500.000.00)درهم)؛

 مل م2ع)3.000.000.00
 ملادة)7):)رأسمالا  شرك7

حامد) ن2را عبدا وحسينا   س8دا
 وحل2)15.000.00)حص7ا جتماع78)؛
  س8داعق8لاعبدا  رح8ماحسن)
 وحل2)15.000.00)حص7ا جتماع78))؛
حص7) (30.000.00  مل م2ع)

 جتماع78)؛
وتضمن) عرفيا عقدا بم2جبا
محضرا و معا  عاما  غير)
 2021 و2ن28) (25 بتاريخ) عاديا
2021 و2ن28) (30 بتاريخ)  مس لا
،QCE( :( 43211،( OR( :( 30789 

.RE :41020
قداتماتقريرامااولي):

 ملصادق7اعلىاعقدا  ب8عا ملذك2ر)
أعاله.

عبدا  لط8ف)  ستقا 7ا  س8دا
كمسير) لظ8فتها منا   سعد ليا

 لشرك7.
تمدوداتسم78ا  س8داعق8لاعبد)
عبد) ل  س8دا حسنا وحل2ا   رح8ما
مسيرون) حامدا وحل2ا ن2را  وحسينا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
بتاريخ عرفيا عقدا  بم2جبا

 30 بتاريخ) مس لا (2021 و2ن28) (25
و2ن28)2021.

قام) (OR( :( 30816،( RE:41107
بإعادة) عاديا  و معا  عاما  غيرا

ص8اغ7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7.

لقداتما إلود عا  قان2نياباملحكم7)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

9)و2 28)2021)تحتارقم)726290.
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TIGUER CAR
SARL AU

تبعاا ل معا  عاما الستثنائي)

بتاريخ)29)و2ن28)2021،)تقررامااولي):

حصصا  س8دا  ساي�ضي) ب8عا

م2اليافهدا وحاملا لبطاق7ا  2طن78)
 100 ب) تقدرا A432522)  تيا رقم)

م2من7) إلىا  س8دةا  رب8عيا حص7ا

رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا

.A720227

مالا  شرك7) رأسا أصبحا لهكذ ا

ه2)100)حص7اتمتلكهااحا 8اا  س8دة)

  رب8عيام2من7.

قب2لا ستقا 7ا  س8دا  ساي�ضي)

لتع8ينا  س8دةا  رب8عي) فهدا م2اليا

غير) مسيرةا لشرك7ا فترةا م2من7ا

محددة.

تما إلود عا  قان2نيا دى) لقدا

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

116123)بتاريخ)13)و2 28)2021.
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FIDU-TAD

K.RAMI

 BP 170 KHOURIBGA 115, BD. BD.

ZELLAKA

HMC BATIMENT شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

شريكال حد

تأسيس
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تمالضع) بخريبك7،) (2021 23)و2ن28)

ح ت)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

مسؤل 78امحدلدةاح تاشريكال حد)

ف8مااولي):

 HMC شرك7) (:   تسم78)

شريك) ح تا ش.ح.م.ما (BATIMENT

ل حد.

 مل2ض2ع):))  هدف(

لشر ء) ب8عا (- عقاري) منعشا

-) الستير د) ل  عمار ت)  الر �ضيا

(- -) ألشغالا  عم2م78) ل  تصدور)

-) ملناقص7افياجم8ع) مقهى) (- مطعم)

ب8ع) (- وحسابا  غير) -)  نقلا  مل2 د)

م2 د) ب8عا (- لشر ء) الالتا  فالح78)

  بناء)-)ب8عاقطعا  غ8ار.

غير) ألا مباشرةا بصف7ا مشارك7ا

مباشرةافياجم8عا  عمل8اتا  تجاري7)

ل  تياترتبطابا هدفافيا  شرك7اعن)

طريقا الكتتاب.

جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا

  تجاري7،)  صناع78،) ملا 78،)

لغيرا  عقاري7ا  تيا ها)   عقاري7ا

عالق7امباشرةاألاغيرامباشرةابا هدف)

تفع8ل) فيا يساهما ل  ذيا  ملذك2را

تقدما  شرك7.

غير) ألا مباشرةا بصف7ا مشارك7ا

مباشرةافياجم8عا  عمل8اتا  تجاري7)

ل  تياترتبط))با هدفافيا  شرك7اعن)

طريقا الكتتاب.

دن8ا) تجزئ7ا (2 (:  ملقرا الجتماعي)

  طابقا  سفلياخريبك7.

 100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

حص7امن) (1000 درهمام2زع7اعلى)

درهما لحص7ا  2 حدة) (100 فئ7)

ل مل2زع7اكا تالي):

  ه ريامحمد)1000)حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائياإالافياحا تيا وحل)

في) ألا  تمدودا ملذك2رينا  ملبكرا

  قان2نا ألسا�ضي.

  تس8ير):)  شرك7امسيرةامناطرف)

  ه ريامحمد.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا

و2 28) (12  البتد ئ78ابخريبك7ابتاريخ)

2021)تحتارقم)2021/357)  س ل)

  تجاريارقم)7127.
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MOUSSIL شركة

ش.م.ماح تاشريكالح8د

تأسيس
ح ت) تأسيسا  شرك7ا تما

شريك) ح تا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8دابمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملؤرخ)

بأكادورال ملس ل) (2021 و2ن28) (21 في)

تم) بأكادورا (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)

لضعا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7اح ت)

شريك) ح تا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8داحسبا مل2 صفاتا آلت78):

)ش.م.ماح ت) م2س8ل) (:   تسم78)

شريكالح8د(.

(:  مل2ض2عا الجتماعيا لشرك7)

مقاللافيا ألشغالا ملختلف7)؛

أعمالا  كهرباء.

 03 زنق7) (20 بل2ك) (: مقرا  شرك7)

رقم)9)  حيا ملحمدياأكادور.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  ـتأسيسا  نهائي.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهماكا تالي):

  س8دام2الياصاوحا ملباركي)1000 

حص7.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراحتى)31)ديسمبر.

  تس8ير):)عينا  س8دام2الياصاوح)

غير) ملدةا كمسيرا لشرك7ا  ملباركيا

محدلدة.

في) :)  ت2ق8عا   ت2ق8عا الجتماعي)

من) وك2نا ل أللر قا  بنك78ا   عق2دا

طرفا  س8دام2الياصاوحا ملباركي.

تما إلود عا  قان2ني) (:  إلود ع)

باملحكم7ا  تجاري7) بكتاب7ا  ضبطا

بأكادور،)بتاريخ)12)و2 28)2021)تحت)

رقم)101602.
 ملسير
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STE SOGEFICOM

STE ARCHI SIMPLE
SARL AU

قر را و مع78ا  عام7)) بمقت�ضىا

ماي) (22   غيرا  عادو7ا ملنعقدةاو2م)

 STE ARCHI SIMPLE(72021،) شرك

SARL AUاالمقرهاا الجتماعيابرقما

61ازنق7ا203احيا  تاجاعيناقادلسا

فاس.

تح2يلا  شخصا  ذ تيا  س8دا

تاقيا  عمر نياعبدا  غف2راإلىاشخصا

 STE ARCHI تحتا سما معن2يا

.SIMPLE SARL AU

درهم،ا 100.000ا :ا رأسمالا

فئ7ا منا حص7ا 1000ا إلىا مقسم7ا

مائ7ادرهما كلال حدة.

تاقيا :ا  س8دا ل إلمضاءا   تس8يرا

  عمر نياعبدا  غف2ر.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 3410 رقم) تحتا بفاس،)   تجاري7ا

بتاريخ)12)و2 28)2021.
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 MISSION PROTECTION

GUARDING
SARL AU

تأسيساشرك7
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

و2ن28) (24 بتاريخ)   د را  ب8ضاء)

ح ت) تأسيساشرك7ا تما قدا (،2021

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د):

  شريكا  2ح8د):)زكياقدلري.

 MISSION (:  سما  شرك7)

 PROTECTION GUARDING

.SARL AU

  هدفا الجتماعيا:ا وحر س7.

ح تا شرك7ا :ا   صف7ا  قان2ن78ا

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

زنق7ا 10،ا :ا  ملقرا الجتماعيا

 وحري7،اطابقا  ثا ث،اشق7ارقما5،ا

  د را  ب8ضاءا-ا ملغرب.

رأسمالا  شرك7ا:ا100.000ادرهما

)مئ7اأ فادرهم(

 ملسيرا:ازكياقدلري.

:ا با س لا  تجاريا رقما  تق88دا

.510.353

  سن7ا ملا 78ا:امنافئ7اوناوراإلىا31ا

ديسمبرامناكلاسن7.
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STE EL MRAHI NEGOCE

في) مس لا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با رباطاقداتمالضع) (2021 ماي) (12

تحمل)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

 وخصائصا  تا 78):

 STE EL MRAHI (:   تسم78)

.NEGOCE

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

مسؤل 78امحدلدةاحلاشريكالح8د.

أشغال) (:   هدفا إلجتماعي)

بأعمالا  بناء،) مختلف7ا ملتعلق7ا

  تجارةا  عام7.

درهم) (100.000 (: رأسا ملال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدةامقسم7)

كمااولي):

 1000 محمدا ملر حي)   س8دا

حص7.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

 ملقرا الجتماعي):)15)شارعا ألبطال)

مكتبارقم)4) كد لا  رباط.

  تس8ير):)محمدا ملر حي.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

با رباط،)بتاريخ)13)و2 28)2021)تحت)

رقم)6672.
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MAAHAD ASSABAH
  شرك7ا ملحدلدةا ملسؤل 78

مقرهاا الجتماعيابا رباطاحيايعق2با
 ملنص2ر،ا ول2ا9اILOT،اإقام7ا

  صباح
ح تارأسمالاقدرهاستمائ7اأ فا

درهما600.000ادرهم
تف2يتاحصصا جتماع78

محرر) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
با رباط)14)و2ن28)2021،)تم):

عشر) لثالث7ا تسعمائ7ا تف2يتا
)913()حص7امناطرفا  س8دةاإ هام)

  علجا فائدةا  س8داعمرا  علج.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
و2 28) (9 بتاريخ) با رباط،)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)116132.
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AGRI WISAN GHARB
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا  رقما1114احيا
ج2هرةاس8دياقاسم

7)و2 28) طبقاا عقداخاصابتاريخ)
ش.م.م) شرك7ا تأسيسا تما (،2021

ح تا  صفاتا  تا 78):
تحملا سم) :)  شرك7ا   تسم78)

.AGRI WISAN GHARB SARL
  شرك7اتهتماب):

 د رةا الستغاللا  فالحي.
حي) (1114  ملقرا الجتماعيا  رقم)

ج2هرةاس8دياقاسم.
  رأسمال):) قداحددافي)100.000 
حص7) (1000 على) مقسما درهما
 جتماع78اثمناكلال حدة)100)درهم.
  تس8ير):)  تس8يرامخ2لا لس8د ن)
 وحضريان2را  دونالشالشامحمد.

منا  ربحا  صافياتخصم) (:   ربح)
%5) الحت8اطاتا  قان2ن78.

 إلود عا  قان2نيا قداتماباملحكم7)
 12 و2م) قاسما بس8ديا  البتد ئ78ا
367/21)رقم) 2021)تحتارقم) و2 28)

  س لا  تجاري)22911.
مناأجلا  نسخال  ب8ان
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STE LONJILOF TRANS
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:امر با2ا  رقما475ا
تجزئ7ا  زير ريا2اس8دياقاسم

بمقت�ضىا ملد ل 7ا  تياجرتابتاريخ)
6)و2 28)2021)فإنا و معا الستثنائي)
LONJILOF TRANS SARLا  شرك7)

قررامااوليا:
 ضاف7انشاطا خراله2ا  تصدورا

ل الستير د.
مقرهاابمر با2ا  رقما475اتجزئ7)

  زير ري)2)س8دياقاسم.
مخ2لا لس8دا  نجمي) (:   تس8ير)

محمد.
 إلود عا  قان2نيا قداتماباملحكم7)
و2م قاسما بس8ديا   البتد ئ78ا

2)و2 28)2021)تحتارقم)119/2021 
رقما  س لا  تجاري)22691.
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إئتمان78اص2ف8طا

 I.TRAVAUX
SARL AU

تغ8ير تافيا  نظاما ألسا�ضي
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 2021 و2ن28) (14 بتاريخ)  الستثنائيا
قررا  شريكا  2ح8دا لشرك7)
زنق7) (17 مقرهاابرقم) ( (I.TRAVAUX

  نفض7احياإجناناآسفيامااولي):
 ملصادق7اعلىاتف2يتاحصص)؛

في) أخرىا تجاري7ا أنشط7ا إضاف7ا
هدفا  شرك7)؛

واسين) عنض2را تع8ينا  س8دا
غير) ملدةا لح8دا لشرك7ا كمسيرا

محددة)؛
تح8ينا  نظاما ألسا�ضي.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا  ذىا
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابآسفي)
تم) ح8ثا (2021 و2ن28) (17 بتاريخ)
با س لا  تجاري) تق88دا  شرك7ا

تحتارقم)733.
مقتطفاقصدا  نشر
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إئتمان78اص2ف8طا

 ATELIER LOKMAN & CIE
SARL AU

تغ8ير تافيا  نظاما ألسا�ضي
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 2021 و2ن28) (12 بتاريخ)  الستثنائيا
قررا  شريكا  2ح8دا لشرك7)
مقرها) (ATELIER LOKMAN & CIE
برقم)126)طريقا ملطاراآسفيامااولي):
 ملصادق7اعلىاتف2يتاحصص)؛

إلى) شركاء) بعدةا ش.ح.م.ما تغ8يرا
ش.ح.م.مابشريكال حد)؛

تع8ينا  س8داعناباعبدا  رح8م)
غير) ملدةا لح8دا لشرك7ا كمسيرا

محددة)؛
تح8ينا  نظاما ألسا�ضي.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا  ذىا
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابآسفي)
عدد) تحتا (2021 و2ن28) (10 بتاريخ)
با س ل) تق88دها تما ح8ثا (593

  تجارياتحتارقم)1203.
مقتطفاقصدا  نشر
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طوب قميص
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ح تارأسمالا:ا200.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:اقيساري7ارحم7ازنق7ا
باهاا  طابقا1ارقما27اإنزكاناأكادور
في مؤرخا عرفيا عقدا  بمقت�ضىا
2021) شرك7اط2باقم8ص،) ماي) (3

تما ملصادق7اعلىامااولي):
 33 ملقتض8اتا  فصل) طبقاا
مسير ) قررا منا  نظاما ألسا�ضي،)
شرك7اط2باقم8صاتصف78امسبق7)

 لشرك7)؛
محمد) هللاا حبيبا تع8ينا  س8دا

مصفيا لشرك7)؛
مقر) فيا مقرا  تصف78ا تثب8تا
باها) زنق7ا رحم7ا قيساري7ا   شرك7ا

  طابق)1)رقم)27)إنزكاناأكادور.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
بإنزكان) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
عدد) تحتا (2021 و2 28) (13 بتاريخ)

.1569
بمثاب7امقتطفالب8ان

 ملسير
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طوب قميص
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ح تارأسمالا:ا200.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:اقيساري7ارحم7ازنق7ا
باهاا  طابقا1ارقما27اإنزكاناأكادور
في مؤرخا عرفيا عقدا  بمقت�ضىا
24)ماي)2021) شرك7اط2باقم8ص،)

تما ملصادق7اعلىامااولي):
 إلغالقا  نهائيا لشرك7)؛

  تقريرا وختاميا لتصف78)؛
لصلا لمصفي.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
بإنزكان) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
عدد) تحتا (2021 و2 28) (13 بتاريخ)

.1570
بمثاب7امقتطفالب8ان

 ملسير
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 ألستاحا وحسنا  ر شدي
م2ثقابفاس

13)إقام7ا ملرجان،)زنق7اعبدا  كريما وخطابي،)
  طابقا  ثاني،)مقابلا  بنكا  عقاري)
ل  س8احي،)فاسا ملدون7ا و دودة

CLIM CLIMA - NORD
ش.م.م

  رأسمالا الجتماعيا:امل28نادرهما
)1.000.000ادرهم(

 ملقرا الجتماعيا:افاس،ازنق7ا حمدا
  رشديارقما3اماج

تلقاه) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق)  ألستاحا وحسنا  ر شدي،)
(،2021 و2ن28) (4 بتاريخ) بفاس،)
حص7) ()2000( صدق7) وتضمنا
 CLIM  جتماع78افيا  شرك7ا ملسماة)
ح تا شرك7ا  CLIMA - NORD
مسؤل 78امحدلدة،امقرهاا الجتماعيا
بفاس،ازنق7ا حمدار ش8ديارقما3اما
ج،امس ل7ابا س لا  تجاريابفاسا
تحتارقما26177،اتعريفهاا  ضريبيا
طرفا  س8دةا منا 4502942ا عددا
عبدا بنكير نا ط8ف7ا فائدةا  س8دا

  سالما وحلمي.
تلقاه) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
م2ثق)  ألستاحا وحسنا  ر شدي،)
(،2021 و2ن28) (4 بتاريخ) بفاس،)

وتضمن):

 مصادق7ا  س8دةابنكير نا ط8ف7
 علىاعقداتف2يتا وحصصا الجتماع78
 فائدةا  س8داعبدا  سالما وحلمي،)
 CLIM CLIMA فيا  شرك7ا ملسماة)
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (- NORD

محدلدة،
تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7)

CLIM CLIMA - NORD)ش.م.م.
ح ت) شرك7ا منا تح2يلا  شرك7ا
ح ت) شرك7ا إلىا محدلدةا مسؤل 78ا
مسؤل 78امحدلدةاح تاشريكالح8د)
عبدا  سالما وحلمي) لتع8ينا  س8دا
محدلدة،) غيرا ملدةا كمسيرا لشرك7ا

لتلتزما  شرك7ابت2ق8عا ملسير.
تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)
باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا
و2 28) (12 بتاريخ)   تجاري7ا فاسا

2021)تحتاعدد)3400.
بمثاب7امقتطفالب8ان

دو2 نا ألستاحا وحينا  ر شدي
م2ثقابفاس
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 PHARMACIE JNAN EL
WARD DE FES
CONSTITUTION

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د
تأسيساشرك7

في) م2قعا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
بتاريخ ل ملس لا (،2021 و2ن28) (2 

 RE 31962(2)و2ن28)2021)تحتارقم
تمالضعاقان2ناأسا�ضيا شرك7اح ت)
لح8د) بشريكا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

ل  تياتحملا وخصائصا  تا 78):
 PHARMACIE JNAN (:   تسم78)

.EL WARD DE FES
ص8دالن78) (:   هدفا إلجتماعي)

تب8عابا تقس8ط.
درهم) (1.550.000 (: رأسمال)
بتاريخ) عقدا ملساهم7ا بمقت�ضىا
و2ن28) (2 في) 2021) ملس لا 4)و2ن28)
تم) (RE 31957 رقم) تحتا (2021
تح2يلا  شخصا  ذ تيا  س8دة)
مريماف8الليا ملقد ما وحامل7اب.ت.ل)
ل  تياكانتامس ل7) (C439491 عدد)

رقم) تحتا بفاسا با س لا  تجاريا

تحت) معن2يا شخصا إلىا (54102

 PHARMACIE JNAN EL  سم)

WARD DE FES

 25 بل2ك) (1 :)رقم)  ملقرا الجتماعي)

بالدابنانياسهبا  2ردافاس.

 ملسيرة):)مريماف8الليا ملقد م.

 ملدة):)99)سن7.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا

رقم) تحتا (2021 7)و2 28) بتاريخ)

.3342/2021

 62721 (: رقما  س لا  تجاري)

فاس.
بمثاب7امقتطفال  ب8ان
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SOCIETE GALIMED
SARL

SOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEE

AU(CAPITALE(DEا100.000اDHS

DOUARا:اSIEGE(SOCIALا

OULAD MAALA AIN CHIKEFا

FES

تف2يتا وحصص
تقريرا و معا  عام) بمقت�ضىا

تقرر) (،2021 ماي) (2 بتاريخ)  ملنعقدا

 ملصادق7اعلىامااولي):

 مل2 فق7اعلىاب8عاجم8عا وحصص)

كاآلتي):

سالما لس8د)   س8دا وحم2ميا

  رك8كامحمد)334)حص7)؛

هشاما لس8د)   س8دا هدوديا

  رك8كامحمد)165)حص7)×

هشاما لس8د)   س8دا هدوديا

 وحطابانج8ب)162)حص7.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 12)و2 28) بتاريخ)

.21/3419
 لخالص7ال إلشارة)-) إلد رة
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SOCIETE GALIMED
SARL

SOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEE

AU(CAPITALE(DEا100.000اDHS

DOUARا:اSIEGE(SOCIALا

OULAD MAALA AIN CHIKEFا

FES

تسم78امسيراجدود
تقريرا و معا  عام) بمقت�ضىا

تقرر) (،2021 ماي) (2 بتاريخ)  ملنعقدا

 ملصادق7اعلىامااولي):

سالم)  ستقا 7ا  س8دا وحم2ميا

مسيرا  شرك7التع8ينا  س8دا وحطاب)

نج8با ملسيرا  2ح8دا لشرك7ا فترة)

غيرامحدلدة.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 12)و2 28) بتاريخ)

.21/3419
 لخالص7ال إلشارة)-) إلد رة
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TRANSFAHREN
SARL AU

قرر) (،2021 و2ن28) (15 بتاريخ)

 TRANSFAHREN (:  و معا شرك7)

.SARL AU

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

 شخصال حد،)برأسا ملال)100.000 

درهمامقسم7اإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما لحص7ا  2 حدةال ملس ل7)

با س لا  تجارياباملحكم7ا البتد ئ78)

بتمارةاتحتارقم)132463 :

سهما لس8داف8صل) (500 تف2يت)

بنعب2ا لىا  س8دةاح8اةاجبري)؛

تع8ينا  س8دةاح8اةاجبرياكمدورة)

 فترةاغيرامحدلدة)؛

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7)

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا منا

ح ت) شرك7ا إلىا ل حدا  شخصا

مسؤل 78امحدلدة.

إلى تسم78ا  شرك7ا  تغ8يرا

FH BEAUTY CENTRE)؛

ت2س8عانشاطا  شرك7اإلى):) وحالق7)

 لس8د تايشغل2ناأكثرامناشخصين)-)

مانكير،)تجم8ل،)  عناو7ا و ما 78.

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7امن)

إقام7ا  نس8ما  بحرا  عمارةاسا  شق7)

شارعا لالدامر ح) (13 تمارةاإلىارقم) (3

و2سف78ا  رباط.

باملحكم7ا البتد ئ78) لضعا مللفا

تحت) (2021 و2 28) (12 بتاريخ) بتمارةا

رقم)6122.
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ACTIV PORT
SARL

EN LIQUIDATION
  س لا  تجارياعددا13627ا-اسال
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابسال)

في)24)ماي)2021،)قررا ملساهم2نافي)

ACTIV PORT)شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدةافيا  تصف78المقرا  تصف78)

حيا  سالم) (377 رقم) (6 سكت2ر) فيا

سال،)مااولي):

بتاريخ  إقفالا  تصف78ا  نهائ78ا

2021) لشرك7ا ملسماة) ماي) (24

ACTIV PORT)؛

 ملصادق7اعلىاتقريرا  تصف78)؛

حص2لا ملصفياعلىا إلبر ء)بتاريخ)

عنا ملرحل7ا  تي) (2021 ماي) (24

قضاهاافيا  شرك7ا  سا ف7ا  ذكر)؛

علىا  ق2 ئما  ترك8ب78)  ملصادق7ا

جم8ع) طرفا منا معاو تهاا بعدا

  شركاء)ل التفاقاباو معاعلىاخسارة)

رأسما همافيا  شرك7)؛

تشط8با  س لا  تجاري) طلبا

عدد)13627)سال.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بسال) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2 28) فاتحا بتاريخا

.37002
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 STE KESSAB DERLIVERY

FUELS AND LUBRICANTS

SARL

SOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEE

100.000ا:اAU(CAPITAL(DEا

DIRHAMS

GRا:اSIEGE(SOCIALا

ATTAKADOUM(GH2اETG2ا 

N°ا217اCASABLANCA

RTE(D‘ELا400اLIEUX(D‘ACTIVITEا

JADIDA STATION LES STADES

 ضاف7اشعاراتجاري
عرفيا ل مع) عقدا بمقتض8اتا

و2 28) (7 بتاريخ)   عاما الستثنائيا

2021)تما التفاقاعلىامااولي):

 KDFAL(78مل2ض2ع):)إضاف7اتسم 

كشعاراتجاريا لشرك7.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 726494 رقم) تحتا  لد را  ب8ضاء)

بتاريخ) (425323   س لا  تجاري)

12)و2 28)2021.

217 P

 AMENAGEMENT,

 CONSTRUCTION,

RENOVATION - BATIMENT

SARL AU

تأسيساشرك7
تماتأسيس) بمقت�ضىاعقداعرفي،)

شرك7اباملميز تا  تا 78):

  تسم78ا الجتماع78)

 AMENAGEMENT,  :

 C O N S T R U C T I O N ,

RENOVATION - BATIMENT

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةا لشريكا  2ح8د.

 4 شارعا ألبطالارقم) (15 (:  ملقر)

أكد ل)-)  رباط.

بناء) شرك7ا (:   هدفا الجتماعي)

 ألشغالا  عم2م78.

99)سن7ا نطالقاامناتاريخ) (:  ملدة)

تس 8لهاابا س لا  تجاري.

وتحدد) (:   رأسمالا الجتماعي)

  رأسمالا الجتماعيا لشرك7افيامبلغ)

 1.000 إلى) مقسما درهما (100.000

حص7اح ت)100)درهماكق8م7ا سم78)

 لحص7ا  2 حدة،)مس ل7اتحتا سم)

  شريكا  2ح8د.

وتماتس8يرا  شرك7املدة) (:   تس8ير)

غيرامحددةامناطرفا  س8داعدنان)

مختارا و امعيادلاجنس78امغرب78،)

 1977 أغسطس) (22 بتاريخ) مزد دا

رقم) ل وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

A729257)قاطنابا قطاع)21،)بل2ك)
د،)رقم)5،)حيا  رياض)-)  رباط.

 إلود عا  قان2نيال  تس 8ل):

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)

.115779

تما ود عا عالنا  تس 8لابا س ل)

  تجاريا دىاكتاب7ا  ضبطاباملحكم7)

و2ن28) (22 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

6224)منا  س ل) 2021،)تحتارقم)

  ترت8بي.
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

  تس8ير
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EXPERIENCE SAFETY
SARL

تصف78ا  شرك7
ملحضرا  قر ر تا  عادو7) تبعاا

 EXPERIENCE شرك7)  شركاء)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) (SAFETY

 2019 ديسمبر) (31 بتاريخ)  ملنعقدا

با رباطاتقررامااولي):

تقريرا  تصف78) علىا  مل2 فق7ا

ل وحسابا  نهائيا لتصف78ا  ذيا م)

ونتجاعنها�ضيء)؛
لبناء)علىاح كاتقرراأنها ناوجرى)

أياتسدودا لحصصا الجتماع78)؛



15491 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

أعلنا  شركاء) إلقفالا  نهائي)

 لتصف78الإعطاء) إلبر ء) لمصفيامن)

  تس8يرالإبر ءهامنالالوته.

 إلود عا  قان2ني):

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2020 ديسمبر) (7 بتاريخ)

.109142

تما ود عا  تصريحا  تعدولي)

بتاريخ  باملحكم7ا  تجاري7ا لرباطا

7)ديسمبر)2020،)تحتارقم)109142.

إود عا  تصريحا  تعدولي) تما

 7 بتاريخ) باملحكم7ا  تجاري7ا لرباطا

من) (6005 تحتارقم) (2020 ديسمبر)

  س لا  ترت8بي.
 لتلخ8صال  نشر

  تس8ير
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CLIPPERTON
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

لمسيرالح8د

مقرهاا الجتماعيا:ا45،اإقام7ا

واسميناشارعاغاندياعمارةاJا  طابقا

1ا-ا  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريا155307

تف2يتاحصصا جتماع78ال ستقا 7ا
 ملسير

تف2يتا وحصص) بمقت�ضىا

بتاريخ   الجتماع78ا ملنعقدا

في) قررا  شركاء) (،2021 و2ن28) فاتحا

ح ت) شرك7ا (CLIPPERTON شرك7)

لح8د،) لمسيرا محدلدةا مسؤل 78ا

درهمال  كائن) (2.600.000 رأسما ها)

با د را  ب8ضاء،) مقرهاا الجتماعيا

غاندي) شارعا واسمينا إقام7ا (،45

عمارةاعمارةاJا  طابقا1امس ل7افيا

  س لا  تجارياتحتارقما155307ا

مااوليا:

رلبير) دلمن8كا تف2يتا  س8دا

وملكها) ل حدةا حص7ا ()01(  2ف8الن)

إلىا  س8داباريامام2دل.

أ 28نز) فن8كسا شرك7ا تف2يتا
أ ف) لتمان2نا خمس7ا كابتال،)
لتسعمائ7التسع7التسع2ن))25999) 
حص7اتملكهااإلىا  س8داباريامام2دل.
بمقت�ضىا و مع78ا  عام7)
فاتح) بتاريخا  الستثنائ78ا ملنعقدةا
فياشرك7) قررا  شركاء) (،2021 و2ن28)

CLIPPERTON)مااولي):
آن) جنف88فا  ستقا 7ا  س8دةا
كمسيرة،) مهامهاا منا ألبيرا ماريا
غير) لألجلا لتسم78ا ملسيرا و دودا
من) مام2دلا باريا محدد،)  س8دا
جنس78اغ8ن78،) ملزد دةافي):)30)مارس)
رقم) و 2 زا  سفرا ل وحاملا (،1972

.000410227
قررا و معا  عام) تبعاا ذ كا
 الستثنائيا ملنعقدابتاريخافاتحاو2ن28)
2021)تغ8يراص8اغ7ا  فص2ل)6،)7)ل)

10)منا  قان2نا ألسا�ضي.
بكتاب7)) أنجزا إلود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
با د را  ب8ضاء)بتاريخ)2)و2 28)2021،)

تحتارقم)725320.
بمثاب7اب8انالقتطف

 ملسير
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LEEGI
SARL

مختبرا  د رساتال الختبار تا
  هندس7ا ملدن78ال  صناعاتا

 ملرتبط7
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
رأسمالا:ا2.700.000ادرهم

 ملقرا  رئي�ضيا:ا ملنطق7ا  صناع78ا-ا
قطع7ا10امكررا-اسل2 ن

بم2جباشرلطا و مع78ا  عام7)
غيرا  عادو7ا لمساهمين،) ملنعقدةافي)

 ملكتبا ملس لافي)5)و2 28)2021 :
تقررامااولي):

 مل2 فق7اعلىاتف2يتاجم8عاأسهم)
ن2را  دونال  س8دة)   س8داسمالنيا
 2700 ب2 يشاخدوج7ا  با غاعددها)
فاطم7) سمالنيا  صاوحا  س8دةا
  زهر ء)بم2جباصكاخاصابتاريخ)2 

و2 28)2021.

وقررالي2 فقاعلىا  تع8يناكمدور)

 لشرك7ا  س8د)/)سمالنيان2را  دون،)

طبقاا لمادة)15)منا  نظاما ألسا�ضي)

ليمنحه) ملدةاغيرامحدلدة،)  و دود،)

أبرا  صالح8ات،)لفقاا لقان2نا  نافذ.

لبا تالي،)وقررالي2 فقاعلىاتنس8ق)

مسؤل 78) ح تا كشرك7ا   ق2 نينا

محدلدةا  شريكا  2ح8دال عتمادها.

قلم)) وتما إلود عا  قان2نيا دىا

تحت) با ناظ2ر،)  ملحكم7ا البتد ئ78ا

رقم)2127)بتاريخ)7)سبتمبر)2021.
 الساتخر جال إلشارة
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  سفاراخا د

خبيرامحاسب

  هاتف):)0537.62.15.59

 POLYCLINIQUE

 INTERNATIONALE RIAD

ANNAKHIL

SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

,4اLOTا,BLOC(Wا,SECT.11ا

ANGLE AVENUE ANNAKHIL ETا

AUTOROUTE HAY RIAD,RABAT

ب8عاحصصا  رأسمال
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قرر) (2021 ماي) (23 بتاريخ) با رباطا

 و معا  عاما  عاديا مل2 فق7،)

في) علىا ستقا 7ا ملسيرونا وحا ينا

شخصا  سادةابناعزلزامصطفى،)

  در زاسع8دالاهشاماأزندلرالتع8ين)

 ملسيرونا  تا 8ين):

ب) رش8د،) م2لىا   س8دا وحسنيا

زنق7) (7 ب) ل  ساكنا إ150429) را لا

  قا�ضيامحمدابناجل2ن،)ف8الا بان،)

  س2ي�ضي،)  رباط.

  س8دا إلسماع8ليامحمداحاتم،)

بقطاع) ل  ساكنا (244227 إ) را لا با

زنق7) (،17 شق7) رلز ،) إقام7ا (،16

 وخرلب،)حيا  رياض،)  رباط)؛

ر) لا با سع8د،)   س8دا  در زا

(،24 بتجزئ7) ل  ساكنا (C117355

9،)زنق7ا  ف2فال،)حي) بل2كاب،)رقم)

  رياض،)  رباط.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (14 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)116227.
 لخالص7ال إلشهار
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DRAGAGE DES PORTS

شرك7امساهم7

وبلغارأسما هاا:ا245.061.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا5ازنق7اش رةا  درا

حيا  نخ8لا  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاءارقما

43963

تغ8يرا ملدورا  عاما ملنتدب
بمقت�ضىامد لالتامجلسا إلد رة)

بتاريخ)12)و2ن28)2021،)تم

ت2ف8ق) تس 8لا ستقا 7ا  س8دا

  ش8خامنامهامهاكمسيراعامامنتدب)؛

عبدا وحل8م) تع8ينا  س8دا تقررا

بتاريخ)  بناعط78ا ألند �ضي،) ملزد دا

مغربيا و نس78) (1959 و2 28ز) (30

حاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78ارقم)

بإقام7ا  زمرد) C116959)  قاطنا

3) ملنزه،) لمدةا ملتبق78) رقم) أا ف8الا

منامهاما  رئيسا ملدورا  عاما لىاغاو7)

 نعقادا و مع78ا  عام7ا  تياستبثافي)

حساباتا  سن7ا ملا 78ا ملنته78افي)31 

ديسمبر)2023.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (9 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)726312.
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

مجلسا الد رة

223 P
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ATLAS SERVAIR
شرك7امساهم7

وبلغارأسما هاا:ا200.000.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا ملنطق7ا  صناع78ا

 لخط2طا مللك78ا ملغرب78امطارا

محمدا وخامسا  ن2 صرا-ا

  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاءارقما

136519

تع8ينال ملصادق7اعلىاتع8ينا
متصرفينالمدققا وحسابات

بمقت�ضىامد لالتامجلسا إلد رة)

تماتع8ين) (،2020 أكت2بر) (12 بتاريخ)

بصفتها) هللاا نجيا سع8دةا   س8دةا

بشرى) ع2ضا  س8دةا متصرف7ا

  برن2�ضيا ملستق8ل7.

مد لالتا و مع78) بمقت�ضىا

أبريل) (29 بتاريخ)   عام7ا  عادو7ا

2021)تمت):

تع8ينا  س8دة) علىا  ملصادق7ا

متصرف7) بصفتهاا هللاا نجيا سع8دةا

بشرىا  برن2�ضي) ع2ضا  س8دةا

 ملستق8ل7)؛

بانعقاد) مهامهاا مدةا تنتهيا

في) ستبثا  و مع78ا  عام7ا  تيا

في) حساباتا  سن7ا ملا 78ا ملنته78ا

31)أكت2بر)2023.

تس 8لاشغ2رامنصبا ملتصرف7)

  س8دةاحبيب7ا قال شا الستدعائها)

ملهاماأخرى)؛

قدو2ي) زينبا تع8ينا  س8دةا

ع2ضا  س8دة) متصرف7ا بصفتهاا

حبيب7ا قال ش)؛

بانعقاد) مهامهاا مدةا تنتهيا

في) ستبثا  و مع78ا  عام7ا  تيا

في) حساباتا  سن7ا ملا 78ا ملنته78ا

31)أكت2بر)2023.

مدقق) مهاما مدةا نهاو7ا تس 8لا

DELOITTE)لتقرر)  وحساباتامكتب)

تجدودامدةامهامهاملدةاثالثاسن2 ت)

(،2022-2021 (،2021-2020 أخرى)

.2023-2022

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   قان2نيا

تحت) (2021 و2 28) (9 بتاريخ)   ب8ضاء)

رقم)726319.
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

مجلسا الد رة

224 P

مؤسسة بدر للتربية والتعليم

تس8يراحر
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تقرراتأسيساعقد) (2021 مارس) (25

تس8يراحرابين):

  طرفا ألللامالك)»مؤسس7ابدر)

 لترب78ال  تعل8م«)  كائنامقرهاارقم)

حيا  ل8م2ن) ت2مرتا بنا شارعا (،32

با رباط،)لهم):

لرث7ا  ش8خامحمداخيراعرقس2�ضي)

أسهم) منا ( (90% بنسب7) رحم7اهللاا

بن) محمدا ومثلهاا  س8دا  ملؤسس7ا

محمداخيراعرقس2�ضيابصفتهالك8ال)

شرع8ااعنهم.

طاهرا  ن8ار) أحمدا لرث7ا الستاحا

أسهم) منا (10% بنسب7) هللاا رحم7ا

 ملؤسس7.

بدر) »مدرس7ا (:   طرفا  ثاني)

عبدا إل ه) (: ومثلهاا  س8د)  وخاص7،)

 بناكير ن،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.A130929(:(2طن78ارقم  

لح كاألجلاعقداتس8يراحراأصل)

مدرس7ا لتعل8م) الستغاللا تجاريا

فيا ملحل) بينا  طرفينا  وخاص،)

  كائنابرقم)32،)شارعابنات2مرتاحي)

ملدةاثالثاسن2 ت)   ل8م2نابا رباط،)

2021،) تنتهي) مارس) (25 في) تبتدئا

س2م7) مقابلا (،2024 مارس) (24 في)

175.692.00)درهم) (: كر ئ78اتقدراب)

سن2ي7.

224P مكرر

ATLAS SERVAIR
شرك7امساهم7

وبلغارأسما هاا:ا200.000.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا ملنطق7ا  صناع78ا

 لخط2طا مللك78ا ملغرب78امطارا

 محمدا وخامسا  ن2 صرا-

  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاءارقما

136519

تع8ينارئيسامجلسا الد رة
بمقت�ضىامد لالتامجلسا إلد رة)

تع8ين) تما (،2021 و2ن28) (22 بتاريخ)

بصفته) أب2ا  فضلا رش8دا   س8دا

رئيسامجلسا إلد رةاع2ضا  س8دة)

حبيب7ا قال ش.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (9 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

تحتارقم)726320.
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

مجلسا الد رة

225 P

THALES 3D MAROC
شرك7امساهم7امبسط7

ح تا  رأسمالا:ا2.000.000او2رل

 ملقرا الجتماعيا:ا ملنطق7ا وحرةا

 لصادر تابا ن2 صر،ام8دبارك،ا

تجزئ7ا19،ا27.000ا  ن2 صر،ا  د را

  ب8ضاءا-ا ملغرب
مس ل7ابا س لا  تجاريا

 لد را  ب8ضاءاتحتارقما341423

بتاريخ  خاللا ملشالرةا وخط78ا

15)أبريل)2021،)قرراشركاء)  شرك7)

مااولي):

تجدودالالو7ا  رئيسا  س8داهشام)

أياإلى) )3()سن2 ت،)   علجاملدةاثالث)

غاو7ا و معا  عاما ملنعقدا لمصادق7)

علىاحساباتا  سن7ا ملا 78ا ملنته78افي)

31)ديسمبر)2023)؛

باستقا 7ا  س8د) علماا  إلحاط7ا

منصبه) منا شادلا بالير ا ست8فا

كعض2افيا مل لسا  تنف8ذيا لشرك7)؛

تع8ينا  س8داباتريساماريان2يل)

حلا و نس78ا  فرنس78،) ج8الردلني،)

(،1952 ديسمبر) (23 م2  8د) منا

كعض2افيا مل لسا  تنف8ذيا لشرك7،)

لح كابأثراف2ريال فترةاغيرامحددة.

قلم) فيا تما إلود عا  قان2نيا

با د را  ب8ضاء)  ملحكم7ا  تجاري7ا

رقم) 2021تحتا و2 28) (9 بتاريخ)

في) ل  تس 8لا  تعدوليا (726262

با د را  ب8ضاء)   س لا  تجاريا

رقم) تحتا (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.25590
 إلود ع

  رئيس

225P مكرر

RAM ACADEMY GMK
شرك7امساهم7

وبلغارأسما هاا:ا26.000.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:امطارا  د را  ب8ضاءا

أنفاا-ا  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاءارقما

146531

تع8ينال ملصادق7اعلىاتع8ينا
متصرفيناجدد

بمقت�ضىامد لالتامجلسا إلد رة)

تع8ين) تما (،2021 أبريل) (27 بتاريخ)

 ملتصرفينا  تا 8ين):

  س8دا ملصطفىا  ركادياع2ض)

بسبب) رفاصا عبدا  فتاحا   س8دا

تقاعده،)  س8داسع8داحمنياع2ض)

  س8دةاب2شرىا  برن2�ضيا ملستق8ل7.

مد لالتا و مع78) بمقت�ضىا

أبريل) (29 بتاريخ)   عام7ا  عادو7ا

تع8ين) علىا تمتا ملصادق7ا (2021

لسع8د)   سادةا ملصطفىا  ركاديا

مجلس) طرفا منا حمنيا ملعنينينا

 إلد رةابتاريخ)27)أبريل)2021.

بانعقاد) مهامهماا مدةا تنتهيا

في) ستبثا  و مع78ا  عام7ا  تيا

في) حساباتا  سن7ا ملا 78ا ملنته78ا

31)أكت2بر)2025.
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تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   قان2نيا

تحت) (2021 و2 28) (9 بتاريخ)   ب8ضاء)

رقم)726321.
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

مجلسا الد رة

226 P

 HUAWEI TECHNOLOGIES

CASABLANCA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

شريكال حد

ح تا  رأسمالا:ا4.255.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اكاز بالنكاامارينا،ا

برجاكريستالا2ا-امبنىاب،ا ملكاتبا

 ملت2 جدةافيا  طابقا وخامس،ا

ل  سادس،اشارعاس8ديامحمدابنا

عبداهللاا-ا  د را  ب8ضاءا-ا ملغرب
 ملس ل7ابا س لا  تجاريا

 لد را  ب8ضاءاتحتارقما335717

قررا  شريكا  2 حدا لشرك7)

بتاريخ)7)ماي)2021)مااولي):

نقلا ملقرا الجتماعيا لشرك7امن)

أ،) مبنىا كاردن،) كا 8ف2رن8اا عمارةا

معرلف،) س8ديا الك2 ين،) تجزئ7ا

إلىا  عن2 ن) -) ملغربا   د را  ب8ضاء)

  تالي):

كاز بالنكاامارينا،)برجاكريستال)2 - 

مبنىاب،) ملكاتبا ملت2 جدةافيا  طابق)

س8دي) شارعا ل  سادس،)  وخامس،)

(- -)  د را  ب8ضاء) محمدابناعبداهللا)

 ملغرب.

منا  نظام) (5 تعدولا  بند)

 ألسا�ضيا لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيابقلما ملحكم7)

 9 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

 726263 رقم) تحتا (2021 و2 28)

با س ل) ل  تس 8لا  تعدوليا

  تجاريا لد را  ب8ضاء)بتاريخ)9)و2 28)

2021)تحتارقم)25591.
 إلود ع

  رئيس

226P مكرر

TRUE CO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

وبلغارأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ازنق7امل2ي7ا  عمارةا

11،ا  شق7ارقما5،

أكد لا-ا  رباط

  س لا  تجاريابا رباطا112627

تف2يتاحص7ا جتماع78
بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

شرك7) ف2تتا (،2021 و2ن28) (15

 INTERNATIONAL MOROCCAIN

CONGLOMERATE SARL) فائدة)

 (1( حص7) إدريسا  ف8الليا م2اليا

حص7ا  تي) (100 أصل) منا ل حدةا

.TRUE CO(7تملكهاافيارأسمالاشرك

بتاريخ) قر ر تا  شركاء) بمقت�ضىا

15)و2ن28)2021،)تم):

منا  نظام) (7 ل) (1 تغ8يرا مل2 د)

 ألسا�ضيا عتمادا  نظاما ألسا�ضي)

 8تالءمامعا  شركاتاح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدةا ملتعددةا  شركاء.

أحمدا  فا�ضي)  ثباتا  س8دا

غير) ملدةا كمسيرا مهامها فيا   فهريا

محدلدة.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)

رقم) تحتا (2021 و2 28) (13 في)

.116179
مناأجلا  تلخ8صال  نشر

  تس8ير

227 P

JAOUDA ENGRAISSEMENT
SARL

تأسيساشرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

 الستثنائيابتاريخ)15)و2ن28)2021)تم)

لضعا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7):

 مل2ض2عا الجتماعي):

 إلنتاجا وح28 ني)؛

ترب78ا ملاش78)؛

تصدورال ستير دا مل2 �ضي)؛

إنتاجال ملتاجرةافيا  علف)؛

 ملتاجرةافيا  علف.

 JAOUDA (:  السم)
ح ت) شرك7ا (ENGRAISSEMENT

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
 ملقرا الجتماعي):)تجزئ7ا ملستقبل)
عمارة)46)  شق7ارقم)6)  صخير ت.

رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7اإلى)
100)درهما ل2 حدةامس ل7المحررة.

 ملدة)):)99)سن7.
عبدا إل هافارسالعبد) (:   تس8ير)

  رحمانافارس.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
تس 8ل) تما كماا بتمارةا  البتد ئ78ا
  شرك7ابا س لا  تجارياتحتارقم)

.133773
227P مكرر

STE MAROC INGENOV
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
بمقت�ضىا و معا  عاما ملنعقد)
2021)بمقرا  شرك7) 22)أبريل) بتاريخ)

قداتقررامااولي):
تح2يلا ملقرا الجتماعياإلىا  عن2 ن)
 و دودا  كائنابرقم)13)زنق7از ودابن)

تابثا  س2ي�ضيا  رباط)؛
تحدوثا  قان2نا الجتماعي)

 لشرك7)؛
صالح8اتا إلود ع.

قداتما  تق88دابا س لا  تجاري)
(،2021 و2ن28) (23 بتاريخ) با رباطا

تحتارقم)115626.
228 P

 CAFE SNACK LE DOFIN
D’OR
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا10.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اشارعا ملقالم7ا
لزنق7اأب8دجانا ملتجرارقما3ا  طابقا

رقما4ا ملح8طا-ا  رباط.
حلا  شرك7

تبعااملااجاء)فيامحضرا و معا  عام)
باملقرا الجتماعي)  الستثنائيا ملنعقدا
بتاريخ)30)ن2فمبر)2020)تقررامااولي):

حلا  شرك7ا بتد ء)من)30)ن2فمبر)

.2020

ندورا بر ء) منحا  س8دا و ير ريا

بد و7) تاريخا منا تحفظا لدلنا تاماا

نشاطا  شرك7احتىاو2منااهذ .

با عن2 ن) مكانا  تصف78ا تع8ينا

  تالي):)شارعا ملقالم7الزنق7اأب8دجان)

 ملتجرارقم)3)  طابقارقم)4) ملح8ط)-)

  رباط.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

  تجاري7ابا رباطافي)13)و2 28ز)2021 

تحتارقم)116170.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان

229P

BM AMENAGEMENT
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدة
 4 بتاريخ) قر را  شركاء) بم2جبا

شرك7) تأسيسا تقررا (2021 و2ن28)

ح تامسؤل 78امحدلدة،)لتبعاا ذ ك)

فإنهااتتك2نامنا  س8دابنر بحا حمد)

ل  س8دابنر بحامحمد.

أعمالا  بناء) (: نشاطا  شرك7)

لأعمالامختلف7.

 النعاشا  عقاري.

 2 رقم) (30 عمارة) (: مقرا  شرك7)

(- م2اليا حمدا 2ك8لياحسان) زنق7ا

  رباط.

 BM (: تسم78ا  شرك7)

.AMENAGEMENT SARL

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثهاا  فعلي.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهما)

مقسماعلى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما ل2 حدة.

:)  س8دا حمد)   تس8يرا  ت2ق8ع)

بنر بح.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

و2 28ز) (13 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)153559.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان

230P
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ZED - TRAV 
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدة
 بم2جباقر را  شريكا  2 حد))بتاريخ

تقرراتأسيساشرك7) (2021 و2ن28) (4

ح تامسؤل 78امحدلدة،)لتبعاا ذ ك)

فإنهااتتك2نامنا  س8دةازينبابنتاغي.

أعمالا  بناء) (: نشاطا  شرك7)

لأعمالامختلف7.

 النعاشا  عقاري.

شارع) (- :)  رباط) مقرا  شرك7)

 21 عمارة) زنق7ا ب8دجانا  ملقالم7ا

  طابقا  ثا ثارقم)2)حيا ملح8ط.

.ZED - TRAV((:(7تسم78ا  شرك

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثهاا  فعلي.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهما)

مقسماعلى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما ل2 حدة.

زينب) :)  س8دةا   تس8يرا  ت2ق8ع)

بنتاغي.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

   تجاري7ابا رباطابتاريخ)7)و2 28ز)2021

تحتارقم)153425.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان

231P

CAFE RQIBI
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تاشريكال حد

 بم2جباقر را  شريكا  2 حد))بتاريخ

21)أكت2بر)2020)تقرراتأسيساشرك7)

بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لتبعاا ذ كافإنهااتتك2نامن) ل حد،)

  س8دا ملهديا  رق8بي.

نشاطا  شرك7):)مقهى.

مقرا  شرك7):)سكت2ر)5)رقم)514 

س8ديا  ط8بي)-)  قن8طرة.

 SARL AU CAFE(:(7تسم78ا  شرك

.RQIBI

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثهاا  فعلي.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهما)

مقسماعلى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما ل2 حدة.

:)  س8دا ملهدي)   تس8يرا  ت2ق8ع)

  رق8بي.

تما إلود عا  قان2نيا دى)

با قن8طرة)  ملحكم7ا  تجاري7ا

2021 و2 28ز) (7  بتاريخ)

تحتارقم)133771.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان
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OBJECTIF 360

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تاشريكال حد

 بم2جباقر را  شريكا  2 حد))بتاريخ

2021)تقرراتأسيساشرك7) 16)و2ن28)

بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لتبعاا ذ كافإنهااتتك2نامن) ل حد،)

  س8داحمزةامنكاد.

نشاطا  شرك7):)مم2ناحفالت

مقهى.

أعمالامختلف7.

مقرا  شرك7):)تمارة.

 OBJECTIF 360(:(7تسم78ا  شرك

.SARL AU

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

إحد ثهاا  فعلي.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهما)

مقسماعلى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما ل2 حدة.

حمزة) :)  س8دا   تس8يرا  ت2ق8ع)

منكاد.

تما إلود عا  قان2نيا دى)

بتمارة))  ملحكم7ا البتد ئ78ا

2021 و2 28ز) (12  بتاريخ)

تحتارقم)133771.
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان
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ف8طااك2م
مكتبا وحساباتال و باواتال ستشارة)

 ملقالالت
30،)زنق7ا بنانا  شق7ارقم)2)حيا ملح8ط)

  رباط.
  هاتف):)0537723012.

STE GP AUDITION
تأسيساشرك7

SARL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

با:ا100.000ادرهم
  عن2 نا:ا52ازنق7ال داسب2اعمارةا

رقماA3اأكد لا-ا  رباط.
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شرك7) تأسيسا تما (2021/06/14

ح تامسؤل 78امحدلدة.
 وخصائصا  تا 78):)

شرك7اح ت) (: -)  صف7ا  قان2ن78)
مسؤل 78امحدلدة.

.STE GP AUDITION(:(78تسم  (-
  هدف):)ب8عامستلزماتا  سمع.

 ملقرا الجتماعي):)52)زنق7ال داسب2)
عمارةارقم)A3)أكد ل)-)  رباط.

و2م) منا سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيس.

حدد) (:   رأسمالا الجتماعي)
 100.000 في)   رأسمالا الجتماعيا
حص7) (1000 إلى) مقسم7ا درهم،)
بق8م7)100)درهما كلاحص7امقسم7))

بين):
تمتلك) (: فط2ل) غ8ت7ا   س8دةا

خمسامائ7)500)حص7.
تمتلك) ( (: (Pascal Biard   س8د)

خمسامائ7)500)حص7.
  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

إلى)31)ديسمبر.
تس8يرا  شرك7):)تماتع8ينا  س8دة)
غ8ت7افط2لاكمسيرةا لشرك7املدةاغير)

محددة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 2021/07/14 بتاريخ)   تجاري7ا

با رباط.
رقما  س لا  تجاري):)153619 - 

  رباط.
 إلستشارةال  تنب8ه

ف8طاك2م
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 LES PROFESSIONNELS DE
LA PROMO
ش.ح.م.ما/اش.ل

تأسيس
علىاإثراعقداخاصامؤرخابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (،2021/06/02
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8د،)با صبغاتا  تا 78):
 LES (:  سما  شرك7)
 PROFESSIONNELS DE LA

.PROMO
:)هدفا  شرك7اباملغرب)  مل2ض2ع)

ألاباوخارج):
 إلنعاشا  عقاريالأشغالا  بناء.
(،12 شق7) (،22 (:  ملقرا الجتماعي)

زنق7ال ديادرع7)-)أكد ل)-)  رباط.
رأسمال):)100.000)درهمامقسم7)
100درهم) حص7امنافئ7) (1000 إلى)
 كلال حدة،)حررتاكاهااباسما  س8د)

عبدا  فتاحا بندكالي.
99)سن7امناتاريخاإنشائها) (:  ملدة)
ألافسخها) تمدودهاا حا 7ا فيا ماعد ا

مسبقا.
  تس8ير):)  شرك7امسيرةامناطرف)

:)  س8داعبدا  فتاحا بندكالي.
أنجزا إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)
  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ا لرباط،)
في)2021/07/07،)تحتارقما  س ل)

  تجاري)153447.
مناأجلا ملستخرجال إلنجاز
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CLASS LOGISTICS
تأسيس

علىاإثراعقداخاصامؤرخابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (،2021/06/01
با صبغات) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

  تا 78):
 CLASS (:  سما  شرك7)

.LOGISTICS
:)هدفا  شرك7اباملغرب)  مل2ض2ع)

ألاباوخارج):
أشغالا  بناء،)ب8عام2 دا  بناء)مع)

نقلها.
 ملقرا الجتماعي):)09،)زنق7اتنغير)-)

حسان)-)  رباط.
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درهم) (100.000 (: رأسا ملال)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا
حررتاكلها) درهما كلال حدة،) (100

لمقسم7ابينا  شركاء)كا تالي):
 500 (: م2ن7ا بندكالي) (   س8دة)

حص7.
  س8دافريدابري):)500)حص7.

99)سن7امناتاريخاإنشائها) (:  ملدة)
ألافسخها) تمدودهاا حا 7ا فيا ماعد ا

مسبقا.
  تس8ير):)  شرك7امسيرةامناطرف)

  س8دةام2ن78ا بندكال.
أنجزا إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)
  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابا رباط،)
في)2021/07/07،)تحتارقما  س ل)

  تجاري)153449.
مناأجلا ملستخرجال إلنجاز
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OB DEVELOPPEMENT
SARL AU

أب دفلومبنت
Constitution d’une société àا

résponsabilité limitée
لفقااملحضرا الجتماعيا  عاما  غير)
تم) (،2021 و2 28ز) (2 بتاريخ)   عاديا
إنشاء)  نظاما ألسا�ضيا شرك7اح ت)
مسؤل 78امحدلدة،)لخصائصهااعلى)

  نح2ا  تالي):
دفل2بمنتاشرك7) أبا (:   تسم78)
ح تا  شريك) محدلدةا ملسؤل 78ا

  2ح8د.
من) :)  غرضا غرضا  شرك7)

  شرك7اه2):
تط2ير) ألا بعمل8اتا  بناء)   ق8اما
لأيانشاطاهند�ضياوتعلق)  ألر �ضي،)
مشرلع) لإد رةا كامل،) بنائا ببرنامجا
لتقدوم) با عمالا ملدن78،) وتعلقا
 ملش2رةال ملساعدة))فياتنف8ذا  عمل8ات)
)أيامتابع7اما 78األاإد ري7)   عقاري7)
-)حتى) ألاتجاري7األاأيامتلبع7اأخرى)
إلجر ء)  عمل8اتا  عقاري7(،)   الزم7ا
لتقدوما ملش2رةال ملساعدةافياتنف8ذ)
 ألحد ثا  ترليج78ا ملتعلق7ابعمل78)
أعما قطاعا  بناء،) لبشكلا   بناء)
لسائل) منا لس8ل7ا بأيا ل  تس2يقا

للك8لا  عقار ت)   برنامجا  عقاري،)
  تجاري7،)ل إلد رة،)ل  تأجيرالتشغ8ل)
أل) جم8عا  عقار تا  عائدةا لشرك7ا

ألطر فاثا ث7.
-) ملشارك7ا ملباشرةاألاغيرا ملباشرة)
قد) تجاري7ا عمل8اتا أيا فيا  لشرك7ا
تك2نامرتبط7ابأحدا ألش8اء) ملذك2رة)
شركات) إنشاء) طريقا عنا أعالها
منظمات) أيا ألا عد د تا ألا جدودةا
ألاعناطريقا ملساهم7األا الكتتاب)
ألا وحق2ق) شر ء) أللر قا ملا 78ا ألا
ألا الرتباط) ألا الندماجا  الجتماع78ا

باملشارك7األاغيراح ك.
وقعا ملكتب) (:  ملقرا الجتماعي)
:)  د را  ب8ضاء،)  ملس لا لشرك7افي)
س8ديامعرلف،)فل2ريد ،)سنترابارك)

2،)مكتبارقم)10،)  طابقا أللل.
ب) مدةا  شرك7ا تحددا (:  ملدة)
سن7امناتاريخاتشك8لهاا  نهائي،) (99

باستثناء) وحلا ملبكراألا  تمدود.
رأس) وبلغا (:   رأسمالا الجتماعي)
 100.000 أ ف) مائ7ا مالا  شرك7ا

درهم.
سهم) (1000 أ ف) إلىا مقسم7ا
درهما لسهم) (100 بق8م7امائ7ادرهم)
لمدف2عابا كاملالمخصصا لشريك)

  2ح8د)»شرك7اأباأنفست«.
تبدأا  سن7) (:   سن7ا الجتماع78)
 31 وناورالتنتهيافي) (1  الجتماع78افي)

ديسمبرامناكلاعام.
:)  س8د) ودورا  شرك7) (:  إلد رة)

مهدياكم8لي.
 ألرباح):) ملنتجاتا  صاف78ا لسن7)
جم8عا  نفقات) بعدا قتطاعا  ملا 78ا
ح ك) فيا بماا أخرى،) لأعباء)   عام7ا
تك2ن) كلا الستهالكاتال الحت8اطات،)
  ربحا  صافي،)مناهذ ا  ربحا  صافي)
لعندا القتضاء) وخسائر)  ملق2ص،)
مبلغ) وقتطعا   سابق7ا  سابق7،)
باإلحت8اط) يسمىا أصلا  تأسيسا

  قان2ني.
قلم) فيا تما إلود عا  قان2نيا
با د را  ب8ضاء،)  ملحكم7ا  تجاري7ا
(: رقم) تحتا (02/07/2021 (: بتاريخ)

.726095

فيا  س ل) ق8دا  شرك7ا تما
(: بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاريا
02/07/2021)تحتارقم):)510.153.
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LES CRISTAUX
SARL

ملحضرا  قر را و ماعي) طبقاا
و2ن28) (15 بتاريخ)  لشركاء) ملنعقدا
شرك7) » كريست2«،) 2021،) شرك7)
رأسما ها) محدلدةا ملسؤل 78،)
مقرها) درهم،) (112.250.000
30)شارع)  الجتماعيابا د را  ب8ضاء،)
خا دا بنال 8د،)عينا  سبع،)لمس ل7)
با س لا  تجاريا لد را  ب8ضاء)تحت)
رقم)107.223،)قرراشركاء)  شرك7اما)

ولي):
-)  زيادةافيا  رأسمالا الجتماعي)
إلى) درهما (112.250.000 من)

160.000.000)درهم.
 7 6ل)   تعدولا ملقابلا لمادتين)

منا  نظاما ألسا�ضي)؛
لفقا) تحدوثا  نظاما ألسا�ضيا (-
 19-21  ذ كالم2 ءمتهامعا  قان2ن)

 ملؤرخافي)26)أبريل)2019.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7ابا د ر)
.2021 و2 28ز) (15 فياتاريخ)   ب8ضاء،)

تحتارقم):)726649.
238P

 ALSA CITY BUS RABAT SALE
TEMARA

SA
Société(anonyme(au(capitalا

social(deا150.000.000اdirhams
Siègeااsocialا:اAngle(rue(Cadiا
Srayri(et(Cadi(Ben(Hammadi,ا
Quartier(de(la(pinède,اSouissiا-ا

Rabat
Registre(du(commerce(de(Rabatا

n°137149.
مجلسا إلد رة) محضرا بمقت�ضىا
 ملنعقدابتاريخ)23)مارس)2021) تخذ)
أ ز ) مجلسا إلد رةا شرك7ا أعضاء)

تمارة) (- سال) (- باصا  رباط) س8تيا
  قر ر تا آلت78):

معاون7ا ستقا 7ا  س8دامحمد) (-
مزلزامنامهامهاكعض2امجلساإد رة)
لمنامنصبهاكرئيسامجلسا إلد رة.

تع8ين) علىا باإلجماعا -) إلتفاقا
مجلس) كعض2ا خ8اما عادلا   س8دا
إد رةال نتخابهاكرئيسامل لسا إلد رة)

بدالاعنا  رئيسا ملستق8ل.
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
بتاريخ)   عاديا ملنعقدا ستثنائ8اا
2021) تخذا ملساهم2ن) أبريل) (19

  قر ر تا آلت78):
 ملصادق7اعلىاتع8ينا  س8داعادل)
إد رة) خ8امابمنصبهاكعض2امجلسا
 لفترةا ملتبق78امنالالو7اعض2امجلس)

 إلد رةا ملستق8ل.
تما إلود عا  قان2نيا لمحاضر)
بكتاب7) أعالها إ يهاا  ملحاضرا ملشارا
باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا
بتاريخ) (116007 با رياطاتحتاعدد)

.2021/07/05
مقتطفامناأجلا إلشهار
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EZ IMPEX رشكة
ش.م.م

2اشارعامحمدا  سادساتجزئ7ا
 و زيرةاا  س2ي�ضيا-ا  رباط

تف2يتاحصصا جتماع78التغ8يرا
  شكلا  قان2ني.

ملحضرا و معا  عام) تبعاا
و2م) با رباطا  الستثنائيا ملؤرخا
 EZ 2020/02/05)قرراشركاء)شرك7)
IMPEX)شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اما)

ولي):
حص7) (50  ملصادق7اعلىاتف2يت)
 جتماع78ا  تياوملكهاا  س8دامحمد)
أكرما وحر قيا فائدةا  س8دازن8براأن2ر.
تغ8يرا  شكلا  قان2نيامناشرك7)
إلىاشرك7) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةا لشريكا  2ح8د.
محمدا كرم)  ستقا 7ا  س8دا
لتع8ين) كمسيرا منصبها منا  وحر قيا

  س8دازن8براأن2راكمسيرالح8د.
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با س ل) تما (:  إلود عا  قان2ني)

  تجاريا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

تحت) (2021/06/24 و2م) با رباط،)

  رقم)22395.
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H2 FOOD
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قد) (،2021/04/07 بتاريخ) با رباط،)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةا لشريكا  2ح8د.

.H2 FOOD(:(78تسم  

  هدفا الجتماعي):)مطعم.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

1400)درهما لحص7ا  2 حدة.

حمزةا وتحسين):)1000)حص7.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائياأيامناتاريخالضع)

  س لا  تجاري.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

عمارة) (1 رقم) دكانا (:  ملقر)

شارعا وحسن) (201 رقم)   دعن2ن78ا

  ثاني،)  رباط.

 ملسير):)حمزةا وتحسين.
(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153537
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BYL GHARB SERVICE
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابسال،)

بتاريخ)2021/07/21،)قداتماتأسيس)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.

 BYL GHARB (:   تسم78)

.SERVICE

محط7) (:   هدفا الجتماعي)

 وخدمات،)ب8عا  2ق2د)-) ألشغال.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.

-)عبدا  2 حدابقاق8ل):)300 

-)هشامابقاق8ل):)300)حص7.
-) وتاسع8دا عربي):)300)حص7.
-)واسينا  ب2عمر ني):)200)حص7.
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائياأيامناتاريخالضع)

  س لا  تجاري.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
تجزئ7ا و زيرة) (4 رقم) (:  ملقر)

 وخضر ء)طريقامهدو7اسال.
بقاق8ل) عبدا  2 حدا (:  ملسير ن)

لياسينا  ب2عمر ني.
(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.33653
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PROTECH SOLUTIONS
تأسيس

 2021/05/11 بعقداعرفيابتاريخ)
لضعا  نظام) با رباطا مس لا
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا لشرك7ا
 ملحدلدةاحلا  شريكا  2ح8دامميز تها)

كا تالي):
 PROTECH (:  السما  تجاري)

.SOLUTIONS
درهم) (1.000.000 (:   رأسمال)
مقسم7اإلى)10.000)حص7اكلال حدة)
100)در همامنحتا لشريكا  2ح8د):
كريما وحامل) بعز تا   س8دا
XA37100)ب)  لبطاق7ا  2طن78ارقم)

10.000)حص7.
  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

إلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.
شارعا ملهدي) (5 (:  ملقرا الجتماعي)
حي) ج5) بل2كا (6 سكت2ر) برك7ا بنا

  رياض)-)  رباط.
لشر ء) ب8عا (:  مل2ض2عا الجتماعي)
لمعد ت) لمعد تا ملكاتب،)  2 زما

  كمب28تر،)أشغالاعام7.
 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتق88دها)

فيا  س لا  تجاري.
كريم) بعز تا :)  س8دا   تس8ير)
رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

XA37100)ملدةاغيرامحددة.

باملحكم7) تس 8لا  شرك7ا تما

بتاريخ)) با رباطا   تجاري7ا

2021/07/07)تحتارقم)153437.

243P

TRACK PRIME
س لاتجاريارقما479575ا-ا  د را

  ب8ضاء

تف2يتاحصص
با ت2 ريخ) مؤرخ7ا عرف78ا بعق2دا

ماو2) (4 ل) (2021 أبريل) (6 (:   تا 78)

تم با د را  ب8ضاء) لمس ل7ا (2021 

مااولي):

منا  شرك7) حص7ا (500 تف2يت)

عبدا وحل8م) ملا كهاا  س8دا  رمالا

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

BB60151)إلىا  س8داسامياخرب2ش)

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

T204261

عبد)  ستقا 7ا ملسيرا  رمالا

 وحل8م.

شكربات) غزالنا تع8ينا  س8دةا

رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا

قان2ن78) كمسيرةا (BK117245

تم) (2021 ماي) (4 لبتاريخ)  لشرك7ا

قب2لا ستقا تها.

333)حص7املا كهاا  س8د) تف2يت)

خرب2شا وحاملا لبطاق7) ساميا

إلىا  س8د) (T20261 رقم)   2طن78ا

أو2با وحاملا لبطاق7) س2ميا

.BB699015(2طن78ارقم  

334)حص7املا كهاا  س8د) تف2يت)

خرب2شا وحاملا لبطاق7) ساميا

إلىا  س8د) (T20261 رقم)   2طن78ا

درحماناعبدا  عزيزا وحاملا لبطاق7)

.AD113742(2طن78ارقم  

تع8ينا  س8داس2مياأو2بال  س8د)

قان2ن8ان) مسير نا ساميا خرب2شا

 لشرك7املدةاغيرامحددة.

تما إلود عا  قان2نيا لشرك7)

با د را  ب8ضاء) باملحكم7ا  تجاري7ا

تحت) (2021 و2 28ز) (12 بتاريخ)

  رقمين)726442)ل)726443.

244P

هبة تو-طرونس
ش.ح.م.م

 شريكالح8د
رأسما هاا:ا10.000ادرهم.

مقرهاا الجتماعي،ا  رباط،ا كد ل،ا
15اشارعا ألبطالا  شق7ا4.

بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا
تماتأسيسا  شرك7) (2021 أبريل) (15
ت2- »هب7ا ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)
طرلنس«)ش.د.)م.)ما شريكالح8د.

هدفهاا الجتماعي):)  نقلابا ق8ادة.
لسائلا  نقلا  تيا ها) لجم8عا

عالق7ابا هدفا الجتماعي.
:)  رباط،) مقرهاا الجتماعي) (-

 كد ل،)15)شارعا ألبطالا  شق7)4.
مدتها):)99)سن7.

 10.000 آالف) عشرةا (: رأسما ها)
 100 حص7) مائ7ا إلىا مجزأةا درهما
درهما ل2 حدة) (100 من)  جتماع78ا
كلهمامكتتب2نامحررلنالممن2ح2ن)
بن) سع8دا  لشريكا  2ح8دا  س8دا

  شيهبامئ7)100)حص7.
من) مسيرةا :)  شرك7ا   تس8ير)
طرفا  س8داعمرا وحض8كيابصفته)

 ملسيرا  2ح8د.
با س لا  تجاري) تما  تس8يرا
بكتاب7ا  ضبطا دىا ملحكم7)
و2ن28) (02 و2م) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)152523.
 وخالص7ال  ب8ان
  شريكا  2ح8د

245 P

أونابار - أميتيس
شرك7امساهم7ارأسما هاا
2.402.200.000ادرهم.

 ملقرا الجتماعيا:اماريناا  د را
  ب8ضاء،اشارعاس8ديامحمدابنا
عبداهللا،ابرجا  عاجا1،ا  طابقا7ا-ا

  د را  ب8ضاء.
  س لا  تجاريارقما:ا30.253.
تع8ينا ملدورا  عاما ملنتدب

مجلس) محضرا جتماعا بم2جبا
 إلد رةا شرك7األنابار-أم8تيسابتاريخ)
02)أبريل)2021)تماتع8ينا  س8داعلى)
أسالفاكمدوراعامامنتدبا لشرك7.
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بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

 2021 و2 28ز) (12 بتاريخ)   ب8ضاء)

تحتاعدد)726509.
بم2جزالإشارة

مجلسا إلد رة

246P

RESILIANGE
SARL AU

تعديل

حرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قرر) (2021/04/23 بتاريخ) بتمارةا

(:  و معا  عاما  غيرا  عاديا شرك7)

.RESILIANGE SARL AU

مااولي):

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7) (-

تمارة) (227 رقم) حيا  فردلسا (: من)

زنق7اأب2اأو2با ألنصارياتجزئ7) (: إلى)

إنشاهللاارقم)3)-)  س2ي�ضي)-)  رباط.

-)تحدوثا  نظاما ألسا�ضيا شرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا

2021/07/01)تحتارقم)1447.

247P

STE VERO NEGOCE
SARL AU

حلا  شرك7
حرربسال) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قررا و معا  عاما  غيرا  عاديا شرك7)

بتاريخ)12)مارس)2021)مااولي):

  فسخا ملسبق.

رقم) محلا مقرا  تصف78ا تحدودا

شارعا  نصر) حيا  نهض7ا مكررا (27

 ع8اودةاسال.

طارق) تع8ينا  س8دا كد حا

كمصفيا لشرك7ابدلنامقابل.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

ماي) (24 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)432.

248 P

STE EQMAR
SARL

تأسيساشرك7
 12 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شرك7) تأسيسا تما (،2021 و2ن28)
ح تامسؤل 78امحدلدةابامل2 صفات)

  تا 78):
.STE EQMAR SARL(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)
مسؤل 78امحدلدة.

دعم) (:   هدفا الجتماعي)
ل ملعاو 7ا الل 78)  نشط7ا  زر ع7ا

 لمحاص8ل.
رأسمال):)100.000)درهم.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىامناتاريخا  تس 8ل.
شارع) (422 (:  ملقرا الجتماعي)

 وحسنا  ثاني)10050)  رباط.
  تس8ير):)  س8داجل8لامرز ق.

رقما  س لا  تجاري):)153469.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
با س لا  تجاري) با رباطا   تجاري7ا

تحتارقم)116025.
249 P

 STE GLENZE
SARL AU

تأسيساشرك7
 25 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماتأسيساشرك7اح ت) (،2021 ماي)
بامل2 صفات) محدلدةا مسؤل 78ا

  تا 78):
 STE GLENZE  SARL (:   تسم78)

.AU
ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
أنشط7) (:   هدفا الجتماعي)

  تنظ8ف.
رأسمال):)100.000)درهم.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىامناتاريخا  تس 8ل.

 5 رقم) محلا (:  ملقرا الجتماعي)

يعق2ب) حيا (497 رقم) حيا ملنزها ل6)

 ملنص2را  رباط.

  تس8ير):)  س8دامحمداأمين.
رقما  س لا  تجاري):)153467.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
با س لا  تجاري) با رباطا   تجاري7ا

تحتارقم)116024.

250 P

  STE KM ATELIERS
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8د

تأسيساشرك7
 15 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

و2ن28)2021،))تماتأسيساشرك7اح ت)

لح8د) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

ل  تياتحملا وخصائصا  تا 78):

 STE  KM ATELIERS (:   تسم78)

.SARL AU

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

مهندس) (:   هدفا الجتماعي)

)  هندس7ا ملعماري7) معماري)
  د خل78،)  تصم8ما وحضري)

لتخط8طا ملدن،)ل ملناظرا  طب8ع78(.

) الستشار ت)  الستشارةا الد ري7)
ل  در س7ا ملتعلق7اباملشرلعا ملعماري)

لدر س7ا  فضاء(.
مقسم) درهما (10.000 (: رأسمال)

درهم) (100 حص7امنافئ7) (100  لى)

 لحص7ا  2 حدةاكمااولي):

 100 (...... مريم) كصعيا   س8دةا

حص7ا جتماع78.

 مل م2ع)....)100)حص7ا جتماع78.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىامناتاريخا  تس 8ل.

زنق7ال دازيز) (4 (:  ملقرا الجتماعي)

  طابقا  ثا ث،)  شق7ارقم)7) كد ل)

  رباط.

:)تسيرا  شرك7امناطرف)   تس8ير)

  س8دةاكصعيامريماملدةاغيرامحددة.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)116203  

رقم) تحتا با س لا  تجاريا

.153521

251 P

STE  EXCLUSIVE CARS

SARL

عاما ستثنائي) جمعا بمقت�ضىا

حررافيا  رباط)12)و2 28)2021،))قرر)

 EXCLUSIVE CARS(((7شركاء)  شرك

ش.م.م))مااولي):)

)تعدولا  شكلا  قان2ني

مناشرك7امحدلدةا ملسؤل 78) ( (

ح ت) ( إلىاشرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

شريكالح8د.)

تف2يتا وحصص.

طرف) منا حص7ا (500 تف2يت)

إلىا  س8د) ساميا حم2شا ( (   س8د)

هشاما  قام2س.

طرف) منا حص7ا (500 تف2يت)

إلىا  س8د) هللاا عبدا زرنادا (   س8د)

هشاما  قام2س.

)تعدولا إلد رة.

سامي) حم2شا  ستقا 7ا  س8د.)

ل  س8دازرناداعبداهللاامنامنصبهما)

كمسير نا لشرك7.

هشاما  قام2س) تع8ينا  س8دا

كمسيرالح8دا لشرك7.)

)تعدولا مل2 د)1  . 6.  7 .  13))من)

  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7

تما إلود عا  قان2نابكتاب7ا  ضبط)

باملحكم7ا  تجاري7ا  رباطاتحتارقم)

116242.)بتاريخ)14)و2 28)2021.

252 P



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15498

STE GEDOC

SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

  س لا  تجاريارقما:ا153275

تأسيساشرك7
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيساشرك7) ( (،2021 أبريل) (19

)خصائصها) ح تامسؤل 78امحدلدة)

كا تالي):

.STE GEDOC SARL(:(78تسم  

شق7) (30 عمارة) (:  ملقرا الجتماعي)

م2اليا حمدا  2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسانا  رباط.

 ملدة):)99)سن7.

  هدفا الجتماعي):)هدفا  شرك7)

خارجه) ألا د خلا ملغربا س2 ء)

وحسابهااألاوحسابا الخرين):

ل ملعل2مات78)  الرشف7ا ملادو7ا

 ل2ثائق)،)مبرمج،)محللالمصمم.

رأسمالا  شرك7) حددا (: رأسمال)

درهمامقسما لى) (100.000 ( فيامبلغ)

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 لحص7ا  2 حدة))مقسم7اكاالتي):

 970 (...... (   س8داب2عليامصطفى)

حص7ابق8م7)97.000)درهم.

 30 (... ب2عليا سماع8ل)   س8دا

حص7ابق8م7)3.000)درهم.

تماتع8ينا  س8داب2علي) (:   تس8ير)

غير) لملدةا كمسيرا لشرك7ا مصطفىا

محدلدة.

تلتزما  شرك7ابا ت2ق8ع) (:   ت2ق8ع)

 ملنفردا لس8داب2عليامصطفىاو م8ع)

  عق2دال ملعامالت.

كتاب7) لىا تما الود عا  قان2نيا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

،)لقداتماتس 8لهاابا س لا  تجاري)

تحتارقم)115273)بتاريخافاتحاو2 28)

.2021
لهذ ابمثاب7امقتطفالب8ان

253 P

 STE SPOTFARM
SARL AU

تأسيساشرك7
 7 ( بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
و2ن28)2021،))تماتأسيساشرك7اح ت)
لح8د))) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

باوخصائصا  تا 78):
 STE SPOTFARM (:   تسم78)

.SARL AU
هدفا  شرك7) وتعلقا (:   نشاط)

باملغربالباوخارجاب):
ل  تصدور)   زر ع7،) الستير دا
لب8عا  ف2 كه) ل  ت2زيعا ل  شر ء)
لجم8عا ملنتجات) ل وخضرل تا

  زر ع78)..
402)عمارة) رقم) (:  ملقرا الجتماعي)
 2 رقم) شق7ا شارعا  2الء) سم78ا

  د خل7.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسمالا  شرك7) حددا (: رأسمال)
درهمامقسما لى) (100.000 ( فيامبلغ)
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 لحص7ا  2 حدة.
ت2زيعارأسمال):)

عمادا  عت8قي) محمدا   س8دا
  كن2نياكمسيرا لشرك7.

تماتع8ينا  س8دامحمد) (:   تس8ير)
كمسير) عمادا  عت8قيا  كن2نيا

 لشرك7.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اب2 دا  ذهبابتاريخ)7)و2 28)
 2021/1234 رقم) تحتا (،2021

لبا س لا  تجاريارقم)12291.
254 P

 STE INSF INVEST IMPORT
SARL AU

تأسيساشرك7
 14 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تما نشاء)شرك7اح ت) ( (،2021 و2ن28)
لح8د))) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

باوخصائصا  تا 78):

 STE INSAF INVEST (:   تسم78)
.IMPORT SARL AU

هدفا  شرك7) وتعلقا (:   نشاط)
باملغربالباوخارجاب):

تجارةام2 دا  عقاقير.
402)عمارة) رقم) (:  ملقرا الجتماعي)
 2 رقم) شق7ا شارعا لالء) سم78ا

  د خل7.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيس.
رأسمالا  شرك7) حددا (: رأسمال)
درهمامقسما لى) (100.000 ( فيامبلغ)
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 لحص7ا  2 حدة.
ت2زيعارأسمال):)

(.... ن2را  دونا  ب2هادي)   س8دا
10000)حص7.

ن2ر) تع8ينا  س8دا تما ( (:   تس8ير)
  دونا  ب2هادياكمسيرا لشرك7.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)
فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اب2 دا  ذهبابتاريخ)9)و2 28)
 2021/1242 رقم) تحتا (،2021

لبا س لا  تجاريارقم)12295.
255 P

 STE ABDELOUAHED EL
 MIR MIRI

SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8د
تأسيساشرك7

لضع) تما (2021 و2 28) (5 بتاريخ)
قان2نامنظما شرك7اح تامسؤل 78)
محدلدةابشريكالح8داح تا ملميز ت)

  تا 78):
 STE ABDELOUAHED(:(78تسم  
EL MIR MIRI،)شرك7اح تامسؤل 78)

محدلدةالح تا  شريكا  2ح8د.
  هدف):)ص8ان7ال صالحا  س8ار ت،)

ب8ع،)شر ء)لكر ء)  س8ار ت.
  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)
درهمامقسما لى) (100.000 ( فيامبلغ)
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 لحص7ا  2 حدة.

 ملقرا الجتماعي):)حياكس8كيسات)
زنق7ال دا و دوانارقم)37)  د خل7.

 الد رة):)تسيرامناطرفا  س8داعبد)
حاملا لبطاق7) مغربيا   2 حدا مليرا
  2طن78ارقم)JC397924)  قاطناحي)
باحن8نيارقم) ( شارعا حمد) (2  ملسيرة)

64)  د خل7.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
با د خل7ال ديا  ذهبابتاريخ)2)و2 28)
(،2021/1243 رقم) تحتا (،2021

  س لا  تجاريارقم)12227.
256 P

 STE BACHAR MZAB
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
تأسيساشرك7

تمالضع) (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)
قان2نامنظما شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدةالح تا ملميز تا  تا 78):
  تسمBACHAR MZAB(:(78)ح ت)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
) القام7ا  س8اح78،) (:   هدف)

  نقلا  س8احيالمنظما حد ث.
  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)
فيامبلغ))1.000.000)درهمامقسما لى)
درهم) (100 فئ7) حص7امنا (10.000

 لحص7ا  2 حدة.
:)  حيا الد ري)  ملقرا الجتماعي)

  2ط78اطانطان.
عبدا  رح8م) :)  س8دا   شركاء)
رقم) رقما  بطاق7ا  2طن78ا مل2لا
JF4252)  ساكنابحيا الد ريا  2ط78)

طانطان.
ل  س8دابشار))مل2لارقما  بطاق7)
JF59204)  ساكنابحي)   2طن78ارقم)

 الد ريا  2ط78اطانطان.
طرفا  س8د) منا تسيرا (:  الد رة)
عبدا  رح8مامل2لاملدةاغيرامحددة.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
(،2021 و2 28) (12 بتاريخ) ( بطانطان)
2021/471،)  س ل) رقم) تحتا

  تجاريارقم)5273.
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 دوبالشركاؤه

ش.م.م

شرك7ا تدق8قا وحساباتال الستشارةال وخبرة

62)شارعا ملقالم7،)عمارةاكاز ابيزنيس)

  د ر  ب8ضاء

  هاتف):)05.22.45.10.91/92

  فاكس):)05.22.45.10.93

 STE CASABLANCA

AERONAUTIQUE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تاشريكالح8د

رأسما هاا:ا61.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا96اشارعا نفاا

  طابقا الللا ملكتبارقما15ا

  د ر  ب8ضاء

تف2يتاحصصا الجتماع78
 مل2 فق7اعلىا  شريكا و دود

بمقت�ضىا ملحضرا  رسميابتاريخ)

قررا  شريك) (،2021 أبريل) (26

 STE (   2ح8دا لشرك7ا ملسماة)

 CASABLANCA AERONAUTIQUE

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا (،

رأسما ها) ح تا  شريكا  2ح8د،)

مقرها) درهم،) (61.000.000

 الجتماعيافيا  د ر  ب8ضاء،)96)شارع)

15)ما) أنفاا  طابقا الللا ملكتبارقم)

ولي):

مشرلع) باتماما   ترخ8صا

حصص) مجم2عا تف2يتا  تفاق78ا
ل وحسابا و اري)  جتماع78ا

 SN AUVERGNE  ملستحقا شرك7)

AERONAUTIQUE)مناجه7الشرك7)

FIGEAC AERO)مناجه7اأخرى.

 FIGEAC شرك7) علىا  مل2 فق7ا

AERO)كشريكاجدود.

علىا  نظاما  قان2ني)   تاك8دا

ح تا  شريكا  2ح8دا  ذي)  شرك7ا

 ماوتغير.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا

و2 28) (13 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء،)

2021،)تحتارقم)726667.
ملخصاقصدا  نشر
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 STE WORD TRANS GROUP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تاشريكالح8د
رأسما هاا:ا1.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ااأسفي،ادل را
سر وج،اجماع7املعاشات،اق8ادةا
ص2يرةا قدوم7،اد ئرةاكزل 7
  س لا  تجاريارقما:ا7751

قررا ملساهما  2ح8دا وحلا ملبكر)
 لشرك7التصف8تهاا  2دو7ا عتبار امن)

هذ ا  28م.
سيتما تباع) هذها  فترة،) خاللا
  شرك7ابتسم78ا  شرك7افيا  تصف78،)
ل سم) هذ ا  ب8انا وظهرا أنا وجبا
 ملصفيافياجم8عا  2ثائقال ملستند ت)

 ملخصص7االطر فاثا ث7.
مقر) أنا قررا ملساهما  2ح8دا
دل راسر وج،) أسفي،) (:   تصف78اه2)
ص2يرة) ق8ادةا ملعاشات،) جماع7ا

 قدوم7،)د ئرةاكزل 7.
قررا ملساهما  2ح8داتع8ينابصف7)

مصفيا لشرك7املدةا  تصف78):)
حلا و نس78) عبساليا  سماع8لا
 1974 مارس) (17  ملغرب78،) ملزد دافي)
في) بل 8كا،)  ساكنا برلكس8لا فيا
(،0122   رباطا قام7اماشااهللاارقم)
زنق7اجعفرا  صدوقاأكد لال وحامل)
رقم)  لبطاق7ا  تعريفا  2ط8ن7ا

.BX207393
س ل) فيا تما الود عا  قان2نيا
 ملحكم7ا البتد ئ78اباسفيابتاريخ)14 

و2 28)2021،)تحتارقم)1320.
منا جلا  تخل8صال  نشر

  تس8ير

 259 P

STE IGS MAROC
SARL AUا

ااش.م.م.اش.ال.
ارأسما هااا:ااا100.000درهم

مقرهاا الجتماعيا:اتجزئ7ابناصرا2ا،ا
إقام7ا41ا،ا ملتجرا2ا،ا  صخير تا-ا

تمارة.
ICE(n°:((002.881.240.000.035

تأسيساشرك7ا
  07 بتاريخ) مؤرخا عرفيا بعقدا
و2 28)2021))لمس لابا رباطابتاريخ)

لضعا  قان2ن) ( تمَّ (،2021 و2 28ز) (02
محدلدةا ملهام)  ألسا�ضيا شرك7ا

بشريكالح8داخصائصهااكا تالي:)
شرك7) سا ملغربا إجا   تسم78:)

محدلدةا ملهامابشريكالح8د.
  شركاء:)  س8داع2 دامحمدالديع،)
(،AB 152.977عدد لطن78ا بطاق7ا

شريكالح8د.))
أهد فا  شرك7:) إلنعاش)

  عقاري.
 ملقرا الجتماعي:)تجزئ7ابناصر)2)،)
إقام7ارقم)41)،) ملتجر)2)،)  صخير ت)

–تمارة.
تاريخ) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)
تس 8لا  شرك7ابا س لا  تجاري.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)
حص7امنافئ7) (1.000 ( إلى) مقسم7ا
درهمامكتتب7اكامل7امناطرف) (100
  شريكا  2ح8دا  س8داع2 دامحمد)

لديع.
  تس8ير:)عينا  س8داع2 دامحمد)
لتس8يرا  شرك7) لديعامسير ا تمث8لا
كاف7) إعطائها معا محددةا غيرا ملدةا
لما) (16 تبعاا لفصل)   صالح8اتا

بعدهامنا  قان2نا ألسا�ضي.
  سن7ا الجتماع78:)منافاتحاوناور)

إلى)31)دجنبر.
 ألرباح:)5%)مخصص7ا الحت8اطي)
ومنحا لشريك) ل  باقيا   قان2ني،)
حسب) با شرك7ا وبقىا ألا   2ح8دا

قر ر تا و م2عا  عام7ا لشرك7.)
تس 8ل) تما   س لا  تجاري:)
ملدون7) با س لا  تجاريا   شرك7ا

تمارةاتحتاعدد)133.205.
مقتطفالب8انا إلشهار)
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 STE MEDKALI
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
تأسيساشرك7

 7 ( بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)
و2ن28) (7 في) ل ملس لا (2021 و2ن28)
ح ت) تاسستا  شرك7ا با رباطا

 وخصائصا  تا 78):

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)
 ملحدلدة.

 السم):)MEDKALI)ش.م.م.
  هدفا الجتماعي):)مقاللاعقاري.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)
بق8م7)100)درهما لحص7ام2زع7اكما)

ولي):
(.... بنعرف7امحمداحسين)   س8دا

200)حص7.
 200 (... سام78) ب2هاللا   س8دا

حص7.
 200 (.... كم8ل) بنعرف7ا   س8دا

حص7.
 200 (.... بنعرف7ا 8ل8ا)   س8دا

حص7.
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.
منافاتحاون8ارا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7اماعد ا  سن7)

 الللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
شق7) (30 عمارة) (:  ملقرا الجتماعي)
م2اليا حمدا  2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسانا  رباط.
محمد) بنعرف7ا :)  س8دا   تس8ير)

حسين.
با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153395
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  STE LESCHAMPS
SARL AU

تأسيساشرك7
 17 ( بتاريخ) بمقت�ضىاعقداعرفيا
شرك7) تأسيسا تقررا (،2021 و2ن28)
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8د)))باوخصائصا  تا 78):
  تسم78):) يش2.

 ملقرا الجتماعي):)56)شارعا بر ه8م)
رلد نياشق7ارقم)2 لس28.

لتاجيرا الر �ضي) ب8عا (:   هدف)
  زر ع78.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)
 حد ثهاا  فعلي.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)
فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.
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حدد) (: (   رأسمالا الجتماعي)

 100.000 ( رأسمالا  شرك7افيامبلغ)

درهمامقسما لى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما لحص7ا  2 حدة.

  تس8ير):)  شرك7امسيرةامناطرف)

  س8داطارقاك2زياملدةاغيرامحدلدة.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153571

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) (12 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116129.
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STE BIO DEVELOPEMENT
SARL AUا

تأسيساشرك7
 17 ( بتاريخ) بمقت�ضىاعقداعرفيا

شرك7) تأسيسا تقررا (،2021 و2ن28)

بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8د)))باوخصائصا  تا 78):

  تسم78):)ب28ادوفل2بم2 .

 ملقرا الجتماعي):)56)شارعا بر ه8م)

رلد نياشق7ارقم))2) لس28.

لتاجيرا الر �ضي) ب8عا (:   هدف)

  زر ع78.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

 حد ثهاا  فعلي.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.

رأسمالا الجتماعي)):)حددارأسمال)

درهم) (100.000 ( مبلغ) فيا   شرك7ا

مقسما لى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهما لحص7ا  2 حدة.

  تس8ير):)  شرك7امسيرةامناطرف)

  س8داطارقاك2زياملدةاغيرامحدلدة.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

.153335

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2ن28) فاتحا بتاريخا با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)115932.
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  STE GONMAR TRANSPORT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د
SARL AU

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ا15اشارعا البطالا

شق7ارقما4ا كد لا  رباط
تأسيساشرك7

و2م) حررا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تأسيس) ( با رباطاتم) (2021 ماي) (24
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
بشريكالح8د)))باوخصائصا  تا 78):

 STE GONMAR (:   تسم78)
.TRANSPORT

نقلا ملستخدمينالنقل) (:   هدف)
  بضائع.

 100.000 ( (: ( رأسمالا الجتماعي)
حص7امن) (1000 درهمامقسم7ا لى)

فئ7)100)درهما لحص7ا  2 حدة.
 1000 (....   س8دا  درليشام8ل2د)

حص7.
 ملقرا الجتماعي):)15)شارعا البطال)

شق7ارقم)4) كد لا  رباط..
  تس8ير):))  درليشام8ل2د.

 ملدة):)مدةا  شرك7)99)سن7.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

.153565
بمثاب7امقتطفالب8ان
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 STE GOLDEN HOUSE
WOOD

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
بشريكالح8د

SARL AU
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا قام7ا12اشق7ا
10اشارعافالال داعميرا كد لا

  رباط
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 GOLDEN  الستثنائيا شركاء)شرك7)
ح ت) شرك7ا (HOUSE WOOD
لح8د) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا
تم) (،2021 ماي) (21 بتاريخ)  ملنعقدا

 التفاقاعلىامااولي):

تح2يلا ملقرا الجتماعي):
10)شارع) 12)شق7ارقم) منا قام7)

فالال داعميرا كد لا  رباط.
:)شارعافاسا قام7ا بيارقر ق)  لى)
رقم)21)شق7ارقم)1)بابا ملريس7اسال.
 عادةاص8اغ7ا  قان2نا السا�ضي.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

.149715
بمثاب7امقتطفالب8ان
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STE S3M
 SARL

DENOMINATION SOCIALE
في) مؤرخا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا
قد) (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)   رباطا
مسؤل 78) ح تا شرك7ا تأسيسا تما

محدلدة.
(، :) ستير د)   هدفا الجتماعي)
لص8ان7ا الجهزة) لت2زيعا تصدورا

  طب78.
رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)
فئ7) منا حص7ا (1000 مقسم7ا لى)

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
خ2ماريفيرتيراف8فيس)350)حص7.

زينبابل8ماني)350)حص7.
حف8ظاشف8ق)250)حص7.

زنق7) (،2 رقم) شق7ا (30 (:  ملقر)
م2اليا حمدا 2ك8لياحسانا  رباط.

ف8فيس) ريفيرتيرا خ2ما (:  ملسير)
لزينبابل8ماني.

(: با س لا  تجاري) رقما  تق88دا
153465)  رباط.
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 STE TRAVAUX DE
 TERRASSEMENT ET
 L’INGENIERIE DE
CONSTRUCTION

«2TIC«
SARL AU

بمقت�ضىاعقداعرفياقررتاشرك7)))
 TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET
 L’INGENIERIE DE CONSTRUCTION

ح ت) شرك7ا (،«2TIC» SARL AU
ل حد) مسيرا ح تا محدلدةا مسؤل 78ا
 100.000 ح تارأسمال) ش.ح.م.م.ش.ل.،)

درهمامااولي):
 30 رقم) منا تح2يلا ملقرا الجتماعيا
م2اليا حمدا 2ك8لي) زنق7ا (2 رقم) شق7ا
حسانا  رباطا لىا  عن2 نا و دودارقم)1 
عمارة) (6 2)  طابق) مشرلعاهب7ا  قطع7)

7)تامسنا.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)116231 

بتاريخ)14)و2 28)2021.
 لب8ان
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

STE PAPETRIE MARASSA
SARL

تأسيساشرك7
تأسيس) تما بمقت�ضىاعقداعرفيا
محدلدة،) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

ش.ح.م.م.
 PAPETRIE (:   لقبا الجتماعي)

.MARASSA SARL
  شركاء)ل ملساهم2ن):

،ب.ل.ط) مل2كـ)   س8دا وحسينا
B739175  ..... 50)سهم.

،ب.ل.ط) مل2كـ) رش8دا   س8دا
A660201 ..... 500)سهم.

،ب.ل.ط)) مل2ك) سك8ن7ا   س8دةا
AA56702   ..... 450)سهم.
 ملسير):) وحسينامل2ك.

رأسمال):)100.000)درهم.
  نشاط):)مختلفا ن2 عا  تجارة.

 دل تالمستلزماتا  كتاب7.
معد تا ملكتب.
 ملدة):)99)سن7.

زنق7اباكستان) (12 رقم) (:   عن2 ن)
مر س7ا  رباط.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) (14 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا
رقما  س لا  تجاري) تحتا (،2021

.153607
 لب8ان
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STE HANATECH

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

  س لا  تجاريارقما:ا239565

بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)

2021،)قرر) و2ن28) (10   عاديابتاريخ)

  شريكا  2ح8د):

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7ا لى)

شارعا دريس) (6 :) قام7ا  باه78ارقم)

شباك2اعينا  برج7ا  د ر  ب8ضاء.

منا  قان2ن) (4 تغ8يرا  فصل)

 السا�ضيا لشرك7.

تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

 لد ر  ب8ضاء)بتاريخ)13)و2 28)2021،)

تحتارقم)726744.
عنا ملستخلصال  ب8ان
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STE TARWA BAT

SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا46اشارعاعقب7ا

  طابقا الللارقما2ا كد لا  رباط

با رباط) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قرراشركاء) (،2021 و2ن28) (14 بتاريخ)

شرك7)»ترل بط«)ش.ح.م.مامااولي):

ب8ع)500)حص7ابق8م7)100)درهم)

من) درهما (50.000 بمبلغ)  لحص7ا

طرفا  س8دا دريسا  28سفيا فائدة)

  س8دا سماع8لا وحمد ني.

 ستقا 7ا  س8دا دريسا  28سفي)

منامهامهاكمسيرا لشرك7.

لتع8ينا  س8دا سماع8ل)

»ترل بط«)  وحمد نياكمسيرا لشرك7)

غير) زمن78ا ملدةا ش.ح.م.م.ش.ل.)

محدلدة.

من) (: تح2يلا ملقرا الجتماعي)

رقم) عقب7ا  طابقا الللا شارعا (46

عمارة) (2 2) كد لا  رباطا لىا رينا)

رياضا الند س) (10 رقم) شق7ا (95

بريست8ج8اا  رباط.

تغ8يرا  شكلا  قان2نيامناشرك7)

شرك7) محدلدةا لىا مسؤل 78ا ح تا

ح ت) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  شريكا  2ح8د.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)116236 

و2م)14)و2 28)2021.
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STE K PROMO
SARL AU

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اعمارةا30اشق7ا

رقما2ازنق7ا حمدا 2ك8لياحسانا

  رباط

بمقت�ضىاعقداعرفيابتاريخافاتح)

و2ن28)2021،)تماتأسيساشرك7اتحمل)

ش.ح.م.م.ش.ل.) برلم2«) »كا  سم)

تت2فراعلىا ملميز تا  تا 78):

شق7) (30 عمارة) (:  ملقرا الجتماعي)
حسان) زنق7ا حمدا 2ك8ليا (2 رقم)

  رباط.

  هدفا الجتماعي):)منعشاعقاري.

مدةا الستمر ر):)99)سن7.

100.000)درهمامقسم) (: رأسمال)

100)درهم) 1000)حص7امنافئ7)  لى)

م2زعاكمااولي):

 1000 (...   س8دةاكنزةا  سعد لي)

حص7.

تماتع8ينا  س8دةاكنزة) (:   تس8ير)

  سعد لياكمسيرةا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاون8ارالتنتهيافي)31)ديسمبر.

 الرباح):)بعدا قتطاع)5)%) تك2ين)

و2زع) صندلقا الحت8اطا  قان2نيا

  باقياعلىا  شركاء)حسباحصصهم.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

تحتا  س ل) با رباطا   تجاري7ا

  تجاريارقم)153609.
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 STE BUSINESS CASH

CENTRE
.S.A

رأسما هاا:ا25.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا مل معا  صناعيا

CFCIMا،ا  تجزئ7ا63او2سك2رةا

  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا130045ا

  ب8ضاء

 ستقا 7التع8ينامس8يرون
بيزنس) ) الد رةا شرك7ا مجلس)

كاشاسنترا مل تمعابتاريخافاتحاو2ن28)

2021)قررامااولي):

و2نس) مالحظ7ا ستقا 7ا  س8دا

بارسامنامهامهاكمسيرالتع8ينا  س8د)

كمس8ير) جرلبالر،) ت28دلرا م8خائ8لا

جدوداط8ل7ا ملدةا ملتبق78ا سابق7.

تما الود عا  قان2نيابكتاب7اضبط)

بتاريخ) با ب8ضاء) باملحكم7ا  تجاري7ا

14)و2 28)2021،))تحتارقم)726954.
 لخالص7ال  ب8ان

 الد رةا  عام7

272 P

STE WAMER
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا44اشارعا و يشا

 مللكي،ا  طابقا2،ارقما1ا  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما:ا352405ا

  ب8ضاء

ب8عاحصصا جتماع78ا
 ستقا 7امسيرة

تعدولا  قان2نا السا�ضيا لشرك7،ا
  زيادةافيا  رأسمالا

منجز) عرفيا تبعاا عقدا

و2ن28) فاتحا بتاريخا با د ر  ب8ضاء)

: 2021

  س8دةاف2زي7ا زغاغياقامتابب8ع)
عبد) حص7ا جتماع78ا لس8دا (400

 ملنعماف2زي.
فاتح) بتاريخا مد ل 7ا بمقت�ضىا
2021،)  شريكا  2ح8د) و2ن28)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  لشرك7ا

بشريكالح8دال مر،)قررامااولي):
ل ملصادق7)  ملالحظ7،) مل2 فق7ا

علىاب8عا وحصصا الجتماع78.
)تعدولاقان2نا  شرك7امناشرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةا شرك7اح ت)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
ف2زي7ا زغاغي)  ستقا 7ا  س8دةا
منامهمتهااكمسيرةال بقاء)  س8داعبد)

 ملنعماف2زياكمسيرالح8د.
زيادةا  رأسمالا الجتماعي)
من) درهما نقلها (1.400.000 بمبلغ)
 1.500.000 درهما لى) (100.000
14.000)حص7) درهمالح كاباصد ر)
 جتماع78اجدودةامنافئ7)100)درهم)
 ل2 حدةامؤد ةامقابلا  دو2نا ملق8دة)
فيا وحسابا و اريا لشريكا  2ح8د.
تعدولا  قان2نيا السا�ضيا لشرك7)

لتبنيانصاجدود.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطاباملحكم7ا  تجاري7ابا ب8ضاء)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)

.725291
 لخالص7ال  ب8ان
 ملسيرا  2ح8د)
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STE FUS
.S.A

شرك7امجه2 7ا السما
رأسما هاا:ا143.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:أكادوميادلاف2سا
حيا  فتحا10150ا  رباط

  س لا  تجاريارقما:ا70367ا
  رباط

زيادةافيا  رأسمال
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
(،2021 و2ن28) (15 بتاريخ)  الستثنائيا
مساهم2اشرك7اف2ساش.م.)قررل اما)

ولي):



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15502

مالحظ7ا النجازا  نهائيا لزيادة)
خالل) منا فيا  رأسمالا الجتماعيا
جمع78)) ل  تز ماتا أص2لا مساهم7ا
من)  تحادا  فتحا  ريا�ضيا نقلها
 143.000.000 درهما لى) (300.000

درهم.
من) (6.1 تغ8يرا  فصل) مالحظ7ا
با رأسمال) قان2نا  شرك7ا ملتعلقا

 الجتماعي.
تما الود عا  قان2نيابكتاب7اضبط)
بتاريخ)) ( با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا
رقم) تحتا ( (،2021 و2 28) ( فاتح)

.115926
 لخالص7ال  ب8ان
مجلسا الد رة
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 STE DOMOLUX
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
رأسما هاا:ا1.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا67ازنق7اعزيزا
باللا  طابقا  ثانينا  شق7ارقما4ا

معاريفا  ب8ضاء
  س لا  تجاريارقما:ا109937ا

  ب8ضاء
تح2يلا ملقرا الجتماعي

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
((،2021 أبريل) (27 بتاريخ)  الستثنائيا
ح تا ملسؤل 78) شركاء)  شرك7ا
DOMOLUX SARL)قررل )  ملحدلدة)

مااولي):
) الجتماعيا  كائن) تح2يلا ملقر)
(،22 ف8ال) (،5 مزلك) بمجمعا سابقاا
عينا  دئاب،)  ب8ضاء) لىا ملقرا  تالي)
زنق7اعزيزاباللا  طابقا  ثاني) (67  :

  شق7ارقم)4)معاريفا  ب8ضاء.
منا  قان2ن) (4 تغ8يرا  فصل)

  شرك7ا ملتعلقاباملقرا الجتماعي.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
با ب8ضاء)) باملحكم7ا  تجاري7ا ضبطا
2021،))تحتارقم) 13))و2 28) ( بتاريخ)

.726739
 لخالص7ال  ب8ان

 ملسير
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 STE LAKRIF TRAVAUX

 TOPO
SARL AU

ت2س8عا  هدفا الجتماعي
بم2جبا و معا  عاما الستثنائي)

قرر) (،2021 ماي) (11  ملنعقدابتاريخ)

 LAKFIR   شريكا  2ح8دا شرك7)

ش.م.م.ش.ل.) (TRAVAUX TOPO

ل  كائن7ا  طابقا الللاتجزئ7امبرلك7)

 3 رقم) تاشفينا و2سفا بنا شارعا

ت8فات.

لح ك) ت2س8عا  هدفا الجتماعيا

في) خبيرا باضاف7ا  نشاطا  تاليا

لبذ ك)   هندس7ا  طب2غر ف78ا

منا  قان2نا السا�ضي) (3 تغ8يرا  بند)

 لشرك7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

ماي) (20 بتاريخ) بت8فلتا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)144.
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE MEKSOYA TRAVAUX
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملؤرخ)

2021)تمالضعا  قان2ن) 20)ماي) وف)

ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78):

  STE MEKSOYA (:   تسم78)

.TRAVAUX

  هدف):)أعمالامتن2ع7األا نشائ78)

لص8ان7ال صالحا ملباني.

 4 دامحل) (127 (:  ملقرا الجتماعي)

رياضا  زيت2ناتجزئ7اجامكناس.

 ملدة):))حددتامدةا  شرك7افي)99 

سن7ا بتد ء)مناو2ما  تأسيسا  نهائي.

أل) حا 7ا وحلا ملسبقا باستتناء)

هذه) فيا عل8ها   تمدودا ملنص2صا

  ق2 نين.

حدد) (:   رأسمالا الجتماعي)
رأسمالا الجتماعيافي)100.000)درهم)
مقسم7ا لى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهما لحص7ا  2 حدة.
ودورا  شرك7ا  س8د) (:  الد رة)
حسنالياسميرامسيرالح8دا لشرك7)
مساعد) و2نسا حسناليا ل  س8دا

مسير.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2ن28) (17 بتاريخ) بمكناسا   تجاري7ا
2021،)  س لا  تجاريارقم)53591.
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

STE JANA TRAVEL
SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
بشريكالح8د

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
2021،) شرك7) وناور) (19 في)  ملؤرخا
STE JANA TRAVEL))ح تا ملسؤل 78)
مقرها) لح8د،) بشريكا  ملحدلدةا
 19 :)تجزئ7ا  سعدو7ارقم)  الجتماعي)
قد) ط2جد تا عينا   طابقا الر�ضيا

تقرر):
  غاء) النشط7ا  تا 78):

تجارةالتاجرامنتجاتاغذ ئ78.
تع8ينا  س8دا ملهديامزلزامسير)

لح8دا لشرك7.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
ماي)) (10 بتاريخ) بمكناسا   تجاري7ا
2021،)  س لا  تجاريارقم)52371.
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SAMIR BAYYOU

COMPTABLE AGREE

 AL AMINIYA IMPORT
EXPORT
SARL AU

بناء)علىاقر را و معا  عامابتاريخ)
 AL AMINIYA(5)و2ن28)2021،)شريك
IMPORT EXPORT)قررالفقااألحكام)
ل  ق2 نينا ملنظم7)   نظاما ألسا�ضيا
لتحدودا  عن2 ن) تصح8حا  لشركاتا
 الجتماعيا لشرك7افي)12)زنق7ات2نس 

  طابقا  ثانياماجامكناس.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (25 بتاريخ) بمكناسا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)3151.

س لاتجاريارقم)32395.
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SILOGIS شركة
شامام

تأسيساشرك7
 12 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (،2021 و2ن28)

 ألسا�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

 شريكال حداح تا ملميز تا  تا 78):

SILOGIS)شامام) :)شرك7)  السم)

ح تاشريكال حد.
 200 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

تكنيتا ألخصاصاس8دي)  مل2ظفينا

 فني.

نقلا  بضائع) (:   هدفا الجتماعي)

إنجاز) ل  غير،) وحسابا وخاصا

كاف7ا ألعمالا النشائ78) لتنف8ذا

ل  بناء)  ه8اكلا  هندس78ا  عام7))

أعمالا  هندس7) جم8عا ل وخاص7،)

ل  صرف) لأعمالا  تر ب78ا  ملدن78ا

  صحيال  طرقال  عزلا ملائي،)شر ء)

أن2 ع) لترك8باجم8عا لمعاو 7ا لب8عا

  رخام،)جم8عاأعمالا  طرق.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس 8لهاابا س لا  تجاري.

  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)

في)100.000)درهمامقسم7اإلى)1000 

در هما لحص7) (100 بق8م7) حص7ا

  2 حدةاكلهاا لس8داتعد نتامبارك.

تعد نت) عينا  س8دا (:   تس8ير)

مباركامسير الم2قعاا لشرك7ا بتد ء)
مناتاريخاتس 8لهاابا س لا  تجاري)

لح كاملدةاغيرامحدلدة.

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

إلى)31)ديسمبر.

 ألرباح):)5%) الحت8اطا الجتماعي.

باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

و2 28) (2 بتاريخ) بتزنيتا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)262.

283 P



15503 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

STE SORASCO

شامام

بمقت�ضىامحضرا جتماعا ملنعقد)

 STE(7بتاريخ)19)فبر ور)2021،) شرك

مقرها) ما  كائنا ما شا (SORASCO

تقرر) تزنيتا رسم2ك7ا أربعاء) لسطا

مااولي):

 بر ء)حم7ا ملصفيامنامهامه.

 العتر فا وختاميا لتصف78.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابتزنيت)

تحتارقم) (،2021 بتاريخافاتحاو2ن28)

.2021
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STE CHARIKAT BOURRAH

SARL

بمقت�ضىامحضرا جتماعا ملنعقد)

2021،) شرك7) و2ن28) (9 بتاريخ)

رأسما ها) (CHARIKAT BOURRAH

مقرها) درهما  كائنا (5.700.000

شارعالليا  عهداتجزئ7اماو2حلاطاطا)

صاب)32)تقررامااولي):

من) رأسمالا  شرك7ا فيا   زيادةا

 9.700.000 إلى) درهما (5.700.000

درهمابإصد ر)40.000)حص7اجدودة)

درهما لحص7ا  2 حدة) (100 بق8م7)

محررةابكاملهااتكتتبالتحرراباجر ء)

معا وحساباتا و اري7) مقاص7ا

 لشرك7.

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

بطاطا) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.52/21

284 مكرر

 ئتمان78اعبدا وحقاسحن2ن

زنق7ا ملحمدو7اعمارة)03)مكرر،)رقما  شق7)7 

حسانا  رباط

  هاتف):))0537736212

FOLIO شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسما هاا:ا900.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا30اشارعا وحسنا

 أللل،اد راأرباناتمارة

  س لا  تجاريارقما29551

بمقت�ضىامحضرا و معا  عاماغير)

ديسمبر) (30 بتاريخ)   عاديا ملنعقدا

2020،)قررا  شركاء)مااولي):

من) حص7ا (4500 تف2يت) إقر را

طرفا  س8داعبدا  كريما  شد دي)

 فائدةا  س8داكريماز هر.

تسم78ا  شرك7ا تع2د) تغ8يرا

.FOLIO PRINT

تع8يناكلامنا  س8داعبدا  كريم)

  شد ديا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

ل  س8د) (A273372 رقم)   2طن78ا

كريماز هرا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

مسير ) (،BL12332 رقم)   2طن78ا

 لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا

بتاريخ) با رباطا  ملحكم7ا  تجاري7ا

6)و2 28)2021،)تحتارقم)6521.
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STE CAFE OUZGHATE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ادل را بخات7ا  عل8اا

)لزغت(اجماع7ا بخان7

بمقت�ضىاعقداعرفيامحررابتاريخ)

تماتأسيساشرك7) (،2021 و2ن28) (10

ح تا ملميز ت) محدلدةا ملسؤل 78ا

  تا 78):

  تسم78):)مقهىالزغت.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدة.

 مل2ض2عا الجتماعي):)مقهى.

مطعم.

 ملدة):)99)سن7.
دل را بخان7) (:  ملقرا الجتماعي)

  عل8ا))لزغت()جماع7ا 8خان7.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
:)  س8دةافاتح7اساف)  وحصص)

500)حص7.
  س8داعدناناقج2ي)500)حص7.
إلى) أسندا  تس8يرا (:   تس8ير)
  س8دةافاتح7اسافا وحاملا بطاق7)
  تعريفا  2طن78ارقم)223645)ف.

قج2يا وحامل7) عدنانا   س8دا
رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

376021)ف.
ملدةاغيرامحدلدة.

تما إلود عا  قان2نيا لشرك7)
بتاريخ) ب2جدةا باملحكم7ا  تجاري7ا

5)و2 28)2021،)تحتارقم)2436.
رقما  س لا  تجاري)37661.
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STE MATRADEF
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأساما هاا:ا100.000ادرهم

67اشارعاس8دياقاسماحيا ألملا
طريقاصفرلافاس

  س لا  تجاريارقما25511
 وحلا  نهائيا لشرك7

علىاقر را و معا  عاما  غير) بناء)
  عاديا ملنعقدابفاسابتاريخ)20)ماي)

2021،)تحتارقم)3363.
287 P

 REMOTE TECHNOLOGY
MOROCCO

SARL AU
رأسما هاا:ا10.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اشارعاس8دي
محمدابناعبداهللاابرجاكريستالا3،ا

ماريناا  د را  ب8ضاء
تأسيس

لفقاا عقداعرفياتماإنشاء)شرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تامساهم)

ل حداباوخصائصا  تا 78):

 REMOTE (:  سما  شرك7)

.TECHNOLOGY MOROCCO

ح ت) شرك7ا (:   ص8غ7ا  قان2ن78)

مساهم) ح تا محدلدةا مسؤل 78ا

لح8د.

  رأسا ملال):)تماتحدودارأسا ملال)

ب)10.000)درهم.

هدفهاا الجتماعي):)غرضا  شرك7)

ل  دعما لشركات) تقدوما ملش2رةا (:

  عام7األا وخاص7.

في)  الستشار تا

 الستر ت8ج78،  تنظ8م،) إلد رة،)

ل مل2 ردا  بشري7) نظاما ملعل2ماتا

جم8ع) عاما لشكلا ل  تم2يل،)

ألا  تجاري7    عمل8اتا  صناع78ا

ألا ملا 78ا  تياقداتك2نامرتبط7ابشكل)

بهدفا  شرك7 ألاغيرامباشرا  مباشرا

ألا  تياقداتسهلات2س8عهااألاتط2يرها.

س8دي) شارعا (:  ملقرا الجتماعي)

(،3 محمدابناعبداهللاابرجاكريستال)

ماريناا  د را  ب8ضاء.

تماتحدودامدةا  شرك7افي) (:  ملدة)

سن7اكامل7امناتس 8لا  شرك7) (99

باستثناء) وحل) فيا  س لا  تجاريا

 ملبكراألا  تمدود.

 REMOTE(7شريكا  2ح8داشرك  

لهي) (AFRICA HOLDING BV

بم2جبا  قان2ن) تاسستا شرك7ا

  ه2 نديابر سامالاقدرهاو2رلال حد)

 pieter basstraat في) مقرهاا ليقعا

رقم) تحتا (3 1507pm zaandam

 job ليمثلهاا  س8د) (،20746594

michiel van der voort) ملرخصا ه)

حسبا ألص2لاألغر ضاهذ .

قررا ملساهما  2ح8د)  ملدبا

كمسير) محددةا غيرا   تع8ينا فترةا

 van der voort job  لشرك7ا  س8د)

أغسطس) (12 م2  8د) منا (michiel

 braga r da  21 في) ل ملق8ما (،1929

quinta das oliveiras 21)  برتغال)

.nrl44r4h(لحاملاج2 زا  سفر
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فيا  س ل) تس 8لا  شرك7ا تما

باملحكم7ا  د را  ب8ضاء)   تجاريا

برقم)502427.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

  تجاري7ابا د را  ب8ضاء.

288 P

STE AKIEM MAROC

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

ح تامسؤل 78امحدلدة

ح تاشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا26،ازنق7امحمدا

  ق2ري،ا  طابقا أللل،ارقما5،

  د را  ب8ضاء

رقما  س لا  تجاريا:ا265449

 AKIEM HOLDING(7قررتاشرك

 AKIEM   شريكا  2ح8دا شرك7)

 12 MAROC)بم2جبامحضرابتاريخ)

أبريل)2021،)  قر ر تا  تا 78):

حلا  شرك7التصف8تهاالدوا.

مدورا  شرك7ا  س8د) إقا 7ا

.FRANCK BESNARD

مصفيا  شرك7ا  س8د) تع8ينا

 RENATO LUIGI ROMOLO

 1969 أكت2بر) (11 م2  8د) منا

 LES شارع) (32 ب) ل  قاطنا بباريسا

فرنسا) بباريسا (75004  ARCHIVES

.JB6492052(لحاملاج2 زا  سفرارقم

 ملركزا  رئي�ضيا لتصف78اثابتافي)

 ملركزا  رئي�ضيا لشرك7.

صالح8اتا إلجر ء تا  قان2ن78.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

) دىا ملحكم7ا  تجاري7)   ضبط)

(،2021 و2ن28) (2 في) با د را  ب8ضاء)

تحتارقم)720293.

289 P

PROSPECTOR PTE LTD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسما هاا:ا1.000.000ادلالراأمريكي
تأسستافياجمه2ري7اسنغاف2رة

رقما  س لا  تجاريا:ا
200900202N

 PROSPECTOR شرك7) قررتا
PTE LTD،)  شرك7ا ألما فرع)
 PROSPECTOR PTE LTD
 BRANCH OF MOROCCO
أبريل) (7 بتاريخ) محضرا بم2جبا

2021،)  قر ر تا  تا 78):
هدفا  فرعا ملغربي)
 PROSPECTOR PTE LTD

.BRANCH OF MOROCCO
 M LI مدورا  فرعا  س8د) إقا 7ا

.YANHUI
لصالح8اتا الجر ء تا  قان2ن78.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7ابا د ر)
(،2021 و2ن28) (15 بتاريخ)   ب8ضاء)

تحتارقم)722675.
290 P

RABAT FINE
شرك7امساهم7

رأساما هاا:ا300.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ا  طابقا ألر�ضيا
رقما3،اشارعاألالدافارسازنق7ا

تافتشتاقطع7ا1اقطع7ا ما وخيرا
  س2ي�ضي،ا  رباط

 حاط7المالحض7اب8عا السم
 ستقا 7اسكرتيرامجلسا إلد رة
تع8ينامدورةامنتدب7اجدودة

علىامد لالتامجلسا إلد رة) بناء)
مدور) قاما (،2021 و2ن28) (25 بتاريخ)
شركRABAT FINE(7)شرك7امساهم7)
لمقرها) درهما ( (300.000 رأسما ها)
مدون7ا  رباطا  س2ي�ضيا  طابق)
 ألر�ضيارقم)3،)شارعاألالدافارسازنق7)
تافتشتاقطع7)1)قطع7اأما وخيرابئر)

قاسمامااولي):
مجلسا إلد رة) سكرتيرا  ستقا 7ا

  س8داعلي))  صغرلشني.

مل لس) جدودا سكرتيرا تع8ينا
 إلد رةا  س8داهشاما  عد 2ني.

تع8ينامدورةاعام7امنتدب7ا  س8دة)
ال 7امل8ك7ابنعباسا  نعارجي.

تعدولات2ق8عا  شرك7ال ملصرف78.
أحكاما و معا  عام) بم2جبا
  عاديا ملنعقداف2قا  عادةافيانفس)
 RABAT   28ماقررامساهم2ا  شرك7)
علما) لإحاط7ا مالحض7ا (FINE S A

بمااولي):
ال 7) أسهما صاوحا  س8دةا ب8عا

مل8ك7ابنعباسا  تعارجي.
 ستقا 7ا  س8داهشاما  عد 2ني)

منامنصبهاكإد ريافيا  شرك7.
تع8ينا  س8دةاال 7امل8ك7ابنعباس)
جدودة) منتدب7ا مدورةا   تعارجيا

 لشرك7.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (12 بتاريخ)

.116132
ه2) رقما  س لا  تجاريا

.152237
291 P

STE MEDIA POST MAROC
SARL AU

ر سا ملالا:ا2.500.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:اعمارةا22ازنق7ا

جبلاألكاومدناشق7ارقما5اأكد ل،ا
  رباط

غيرا  عادي) باسما و معا  عاما
تم) (،2021 و2ن28) (23  ملنعقدابتاريخ)

 التفاقاح2لامااولي):
تغ8يرا ملقرا الجتماعيا لشرك7اإلى)

  عن2 نا  تالي:
ك8ل2مر)3.5)شارعامحمدا  سادس)
 10170  3 مجم2ع7ا  سعادةامكتب)

  رباط.
تح8ينا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (14 بتاريخ)

.116239
292 P

STE MARBRE CHOUROUK
SARL

  ف8جاام2حىا حم2ا  زيانياخن8فرة
غير) محضرا جتماعا بمقت�ضىا
تم) (،2021 و2 28) (5 بتاريخ) عاديا

 تخاحا  قر را  تالي):
نقل) نشاطا :) ضاف7ا   قر ر)

  بضائعا فائدةا  غير.
تما دىاكتاب7) (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابخن8فرة)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.2021/272
  س لا  تجاريارقم)567.

293 P

STE SONIA CERAMIQUE
تأسيساشرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيابمكناساو2م)
شرك7) تأسيسا تما (،2021 ماي) (21
بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8دامميز تهااكا تالي):
  تسم78):)شرك7اص2ن8ااسير م8ك.

  هدف):)ب8عام2 دا  بناء.
 الستير دال  تصدور.

محل) مكناس،) (:  ملقرا الجتماعي)
عبدا  كريم) شارعا (21 رقم) تجاريا

 وخطابيا  زيت2ن.
في) حددا (:   رأسمالا الجتماعي)
 1000 إلى) مقسم7ا درهما (100.000
100)درهم) حص7ا جتماع78امنافئ7)
حرةانقد اكلهاافياملك78ا  س8دةاعفط)

س2م78)1000)حص7ا جتماع78.
ودورا  شرك7ا  س8دة) (:  إلد رة)

عفطاس2م78املدةاغيرامحدلدة.
ت2ق8ع) رهنا :)  شرك7ا   ت2ق8ع)
  س8دةاعقطاس2م78ا وحاملالاب)

.D935266(تالارقم
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس 8لها.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
  تجاري7ابمكناسافي)7)و2ن28)2021،)
لرقما  س لا  تجاري) (312 رقم)

.53999
294 P
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 STE COMMERCIALE DES
CARREAUX
تأسيساشرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيابمكناساو2م)
شرك7) تأسيسا تما (،2021 ماي) (12
بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8دامميز تهااكا تالي):
شرك7اك2ميرس8الاحي) (:   تسم78)

كارل.
  هدف):))ب8عام2 دا  بناء.

 الستير دال  تصدور.
محل) مكناس،) (:  ملقرا الجتماعي)
ع8اد) س8ديا شارعا (33 رقم) تجاريا

  زيت2نا وخطابيا  زيت2ن.
في) حددا (:   رأسمالا الجتماعي)
 1000 إلى) مقسم7ا درهما (100.000
100)درهم) حص7ا جتماع78امنافئ7)
حرةانقد اكلهاافياملك78ا  س8دةاعفط)
حص7ا جتماع78امن) (1000 س2م78)
من) كلهاا نقد ا درهماحرةا (100 فئ7)

ملك78.
حص7) (1000 أمين)   س8داعفطا

 جتماع78.
 إلد رة):)ودورا  شرك7ا  س8داعفط)

أميناملدةاغيرامحدلدة.
ت2ق8ع) رهنا :)  شرك7ا   ت2ق8ع)
  س8دةاعقطاأمينا وحاملالابات)

.D671642(لارقم
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس 8لها.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
  تجاري7ابمكناسافي)7)و2ن28)2021،)
لرقما  س لا  تجاري) (3011 رقم)

.53597
295 P

BRIGHT STONE MAROC
SARL

رأسمالا:ا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:ارقما39اتجزئ7ا

شعب78ال داأمل8لاتازة
تأسيس

خاص) ت2ق8عا حيا عقدا بم2جبا
لضع) تما (،2021 و2ن28) (25 بتاريخ)
ح ت)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

 ملميز تا  تا 78):

 BRIGHT STONE (:   تسم78)

.MAROCS SARL

أعمالامختلف7الأعمال) (:   هدف)

ل  رخاما ستير د) بائعا وذ را   بناء)

لتصدور.
تجزئ7) (39 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

حصري7ال داأمل8لاتازة.

99)سن7ا نطالقاامناتاريخ) (:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.
درهم) (100.000 (: رأسما ها)

1000)حص7اكلال حدة) مقسم7اإلى)

باكملها) محررةا درهما (100 بق8م7)

عبد) نقد ا فائدةا  س8دا حمدلشا

 وخا ق)334)حص7.

  س8داوقن2ش7ارش8د)333)حص7.

  س8دا وخ�ضيافؤ د)333)حص7.

عينا  س8دا حمدلش) (:  إلد رة)

عبدا وخا قالبقن2ش7ارش8دامسير ن)

 لشرك7املدة)3)سن2 ت.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.

 %5 منا ألرباح) تخصما (:  ألرباح)

لي2زع)  تك2ينا الحت8اطيا  قان2نيا

ألاوخصصا تك2ينا حت8اطي)   بايا

إضافي.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

بتازة) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

تحتاإود عارقم)400)لبتاريخ)9)و2 28)

.2021

296 P

L F TEXTILE
SARL

EN LIQUIDATION
 L F ل  شركاء) قر را ملسيرا  ثرا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (TEXTILE

 ملحدلدةارأسما ها)100.000)درلهم.

زنق7) بطان7ا (: مقرهاا الجتماعي)

25)حيا  نهض7ا  قري7) عينازلرةارقم)

سال.

تمت) تقريرا ملصفيا قر ءةا لبعدا

حساباتا  تصف78) علىا  ملصادق7ا

حم7ا ملصفيال  نطقابإقفال) لإخالء)

عمل8اتا  تصف78.

بكتاب7) تما  إلود عا  قان2نيا
بسال) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا
و2 28) (7 بتاريخ) (37026 رقم) تحتا

.2021
297 P

BANSARD MAROC
SARL

تف2يتاحصصا جتماع78ا لشرك7
تبعاا ل معا  عاما ملنعقدابتاريخ)
ب2نصار) 2021،) لشرك7ا و2ن28) (22
مارلكاشامام)،)رأسما هاا الجتماعي)
2.000.000)درهم،)مقرهاا الجتماعي)
بناو7اباعين) (،6 رقم)   د را  ب8ضاء)
با س ل) لمس ل7ا عكاش7ا   سبعا
رقم) تحتا   تجاريا لد را  ب8ضاء)
275749،)قرراشركاء)  شرك7امااولي):
 مل2 فق7اعلىاتف2يت)6000)حص7)
 جتماع78ا  تياومتلكهاا  س8داو2سف)
»ب2نصار)   ر �ضيا فائدةا  شرك7)

 نترناس28نال«)شامام.
حصص) (5 تف2يت) علىا  مل2 فق7ا
بيناشرك7)»ب2نصاراأنترناس28نال«)ش)

مامال  س8داأنسابنش8خ.
ل7) لق2 نين) (6 تعدولا  بندون)

 ألساس78ا لشرك7.
لالو7ا  س8داو2سفار �ضي)  نتهاء)

كمسيرالح8دا لشرك7الإبر ء)حمته.
تع8ينا  س8داأنسابنش8خاكمسير)
لح8دا لشرك7املدةاعامال حداتنتهي)
عندا نعقادا و معا  عاما  عادي)
حساباتا  سن7) علىا  لمصادق7ا
 ملا 78ا  سابق7ابا نسب7ا لسن7ا ملا 78)
س8نتهياهذ ا  تف2يضاعند) (،2021
 نعقادا و معا  عاما  عاديا  سن2ي)
 لبتافياحساباتاهذها  سن7ا ملا 78.
15)ل16) لق2 نين) تعدولا  بندون)

 ألساس78ا لشرك7.
جدودة) ق2 نينا ساس78ا  عتمادا
 لشرك7الم2الئمتهاامعا  قان2ن)19.21 

بتاريخ)29)أبريل)2019.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا جىا ملحكم7ا  تجاري7ابا د ر)
(،2021 و2 28) (14 تاريخ) فيا   ب8ضاء)

تحتارقم)726264.
298 P

 CAMAYA DATA

CONSUTLING
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدة
بتاريخ) بمقت�ضىاعقداعرفياحررا

2021،)فيا  رباطاتم) 17)و2ن28ا سن7)

تحريراشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

تحملا ملميز ت) لح8دا  تيا بشريكا

  تا 78):

 CAMAYA (: مقال 7) (:   تسم78)

ح ت) شرك7ا (DATA CONSULTING

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

لمهندس) مستشارا (:   هدف)

تخط8ط) تكن2 2ج8اا ملعل2مات،)

لتصم8ماأنظم7ا  كمب28ترا  تياتدمج)

لتقن8اتا التصاالت.

ضاو7) زنق7ا (6 (:  ملقرا الجتماعي)

أكد ل) (16 ع2 ا  طابقا  ر بعا  شق7)

  رباط.

مدةاق8اما  شرك7):)99)سن7ا بتد ء)

مناتاريخاتأسيسهاا  نهائي.

وقدرب) (: رأسمالا  شرك7)

 1000 إلى) مقسما درهما (100.000

درهما ل2 حدة) (100 حص7امنافئ7)

م2زع7اكا تالي):

 1000 فؤ دا  2فالي)   س8دا

حص7.

  تسيرال إلمضاء):

تسيرا  شرك7املدةاغيرامحدلدةامن)

طرفا  س8دافؤ دا  2فالي.

بت2ق8ع) ملزم7ا تصبحا  شرك7ا

  �ضيافؤ دا  2فالي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7.

بعدا قتطاع)%5  (: تقس8ما ألرباح)

كاحت8اطاقان2ني):)و2زعا  باقياحسب)

قر را  شركاء.

  تس8جل):)تما  تس 8لاباملحكم7)

و2 28) (14 و2م) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتا  رقم)153593.
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STE SAMDOUNI
SARL AU

رأسما هاا:ا10.000ادرهم
زنق7ا4ارقما30اند رت،ا وخميسات

قفلا  تصف78
محضرا و معا  عام) بم2جبا
 16 بتاريخ) باوخميساتا  الستثنائيا

و2ن28)2021،)تقررامااولي):
  تصف78ا  نهائ78ا لشرك7.

تبرئ7احك2ا ملصفي.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
باوخميساتاتحتارقم)676)بتاريخ)9 

و2 28)2021.
  س لا  تجاريارقم)25269.
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VALDOLIN
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
وقدرارأسما هاابا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:امحلارقما1،احيا
  2فاق،اإقام7امالكارقما2092ا

تمارة
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماتأسيساشرك7) (،2021 و2ن28) (30

تحملا وخصائصا  تا 78):
.VALDOLIN SARL(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)
.SARL(مسؤل 78امحدلدة

  هدفا الجتماعي):)مقهى.
  2جباتا وخف8ف7ال  سريع7.

درهم) (100.000 (: رأسا ملال)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7.
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.
وناور) فاتحا منا (:   سن7ا ملا 78)
ديسمبرامناكلاسن7امااعد ) (31 إلى)
  سن7ا ألللىاتبتدئامناتاريخاتأسيس)

  شرك7اإلى)31)ديسمبر.
(،1 رقم) محلا (:  ملقرا الجتماعي)
(،2092 حيا  2فاقاإقام7امالكارقم)

تمارة.

  تس8ير):)  س8داسع8دامسع2دي)

ملدةاغيرامحدلدة.

ت2زيعا ألرباح):)منا ألرباحا  صاف78)

وؤخد)%5) تك2ينا الحت8اطا  قان2ني)

ل  باقياو2زعابدلنا  شركاء.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (13 بتاريخ) بتمارةا (  البتد ئ78)

رقم) تحتا  س لا  تجاريا (،2021

.133775
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 STE CENTRALE DU

LOGEMENT S C L
SARL

رأسمالابا10.000.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا  رقما271،ازنق7ا

أنجرةا  سفارةا  س2ي�ضيا  رباط

 10 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

وناور) (6 في) لمس لا (،2020 أكت2بر)

2021،)قرراشركاء)  شرك7امااولي):

تخف8ضار سامالا  شرك7ا  ذي)

درهم) (10.000.000 في) محدد ا كانا

لح ك) درهما (3.000.000  8صبح)

حص7ا جتماع78) (70.000 بإ غاء)

بهدف) درهما لحص7ا (100 فئ7) منا

 ست8عابا وخسائرا ملتر كم7التنظ8ف)

  2ضعا ملاليا لشرك7.

وصبحا  تقس8ما و دود) لبا تاليا

 رأسمالا  شرك7اكمااولي):

عبدا  رحمان) عمر نيا   س8دا

2.970.000)درهم.

 30.000 خا د) عمر نيا   س8دا

درهم.

 مل م2ع):)3.000.000)درهم.

29.700)حص7ا جتماع78) تف2يت)

منافئ7)100)درهما لحص7امناطرف)

  س8داعمر نياعبدا  رحمانا لس8د)

محمداب2عمر.

تف2يت)300)حص7ا جتماع78امن)

طرف) منا درهما لحص7ا (100 فئ7)

  س8داعمر نياخا د،)  س8دامحمد)

ب2عمر.

محمد) وصبحا  س8دا لبا تاليا

ب2عمر،)  شريكا  2ح8دافيا  شرك7.

 ليصبحا  تقس8ما و دودا رأسمال

  شرك7اكمااولي):

 3.000.000   س8دامحمداب2عمر)

درهم.

 مل م2ع):)3.000.000)درهم.

خا د) عمر نيا  ستقا 7ا  س8دا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

A363025)منامهمتهاكمسيرافي) رقم)

  شرك7امعا البر ء.

ب2عمر) محمدا تع8ينا  س8دا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

في) لح8دا كمسيرا (A247032 رقم)

  شرك7املدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 ماي) (19 بتاريخ)

.114776

  س لا  تجاريارقم)52143.

302 P

STE CENTRALE 

DU LOGEMENT S C L
SARL

رأسمالا:ا3.000.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا  رقما271ازنق7ا

 و رةا  سفارةا  س2ي�ضيا  رباط

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 21 لمس لافي) (،2020 ديسمبر) (29

وناور)2021،)قررا  شريكا  2ح8دافي)

  شرك7امااولي):

15.000)حص7ا جتماع78) تف2يت)

منافئ7)100)درهما لحص7امناطرف)

  س8دامحمداب2عمرا لس8دامسع2د)

سن2ك.

منا  س8د) كلا وصبحا لبا تاليا

مسع2د) ل  س8دا ب2عمرا محمدا

سن2ك،)شركاتافيا  شرك7.

ليصبحا  تقس8ما و دود)

 رأسمالا  شرك7اكمااولي):

 1.500.000   س8دامحمداب2عمر)

درهم.

   س8دامسع2داسن2ك)1.500.000

درهم.

 مل م2ع):)3.000.000)درهم.

سن2ك،) مسع2دا تع8ينا  س8دا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
في) ثانيا كمسيرا (AD9403 رقم)

  شرك7،)ملدةاغيرامحدلدة.

منا  س8د) كلا وصبحا لبا تاليا

محمداب2عمرال  س8دامسع2داسن2ك)

 ملسير نا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحتارقم) (،2021 بتاريخافاتحاو2 28)

.115222

  س لا  تجاريارقم)52143.
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YKK MAROC
SARL AU

رأسما هاا:ا33.000.000ادرهم

 ملقرا  رئيسا:ا  د را  ب8ضاءا  طريقا

  ثان2ي7ا110اتجزئ7ابدر،ا  بقع7ا6ا

 ملنطق7ا  صناع78اعينا  سبع

  س لا  تجارياعددا137211

 12 بتاريخ) قررا  شريكا  2ح8دا

مارس)2021،)تس 8ل):

 ستقا 7امسيراشريكاغيرامساهم،)

  س8دات2رلاوامام2ت2.

مساهم) غيرا شريكا مسيرا تع8ينا

جدوداله2ا  س8داتاكان2رياو2ش8د )

فيا  8ابان) وابانيا و نس78ا مل2 2دا

في) 1965) ملق8ما أكت2بر) (10 بتاريخ)

محدلدة) غيرا ملدةا لح كا   8ابانا

تمت8عه) معا منفردا بشكلا  ملتصرفا

بجم8عا  صالح8اتا  تياونصاعليها)

  نظاما ألسا�ضي.

تما إلود عا  قان2نيابكتاب7اضبط)

با د را  ب8ضاء)  ملحكم7ا  تجاري7ا

رقم) تحتا (،2021 أبريل) (6 بتاريخ)

.773467
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CEGELEC MOBILITY
مؤسس7اقارة

 ملقرا  رئيسا:ا  د را  ب8ضاءا273،ا

شارعامحمدا وخامس

  س لا  تجاريارقما229235

أكت2بر) (13 بتاريخ) قررا  رئيسا

2020،)تس 8لامااولي):

إقا 7ا  2ك8ل،)  س8داتيب2اكات8مل.

تع8ينالك8لاجدود،)  س8داف8ل8ب)

ب8تر.

معاون7ا  عن2 نا و دودا لشرك7)

CEGELEC MOBILITY)  ذي)  ألم)

تيري،) شارعا 28ن8لا (،22 أصبح)

 1 من) بدالا فرنساا ج2ناج،) (69330

ش2مانادلاب8ل2ن،)زاإاسانتام2ريس)

دلابين2،)01700)ميروبلافرنسا.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

 2020 ديسمبر) (2 بتاريخ)   ب8ضاء)

تحتارقم)756250.
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PHISABLANCA
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

بشريكالح8د
رأسمالا:ا10.000ادرهم

 ملقرا  رئيسا:ا  د را  ب8ضاءاز لي7ا
زنق7ا حمدا  شرقيالزنق7ارقما1،

حيا  عنقاحياب2رك2ن

  س لا  تجارياعددا422.705

بتاريخ) قررا  شريكا  2ح8دا

2)وناور)2021)مااولي):
نقلا ملقرا  رئيسامن)67)زنق7اعزيز)
3،) ملعاريف،) رقم) (،2 بالل،)  طابق)

  د را  ب8ضاء)إلى))  عن2 نا  تالي):
زنق7ا حمد) ز لي7ا   د را  ب8ضاء)

1)حيا  عنق،)حي)   شرقيالزنق7ارقم)

ب2رك2ن.

منا  نظام) (3 تعدولا ملادة)

 ألسا�ضي.

دل) إدلينا ف8ل8با تأك8دا  س8دا

فريت2رافيامهامهاكمسيرالح8د.

تح8ينا  نظاما ألسا�ضي.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  ب8ضاء)بتاريخ)6)أبريل)2021،)تحت)

رقم)773462.
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SIRALTA
  س لا  تجاريا:ا153625

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7) تأسيسا تما (،2021 5)و2 28)

بامل2 صفاتا آلت78):

.SIRALTA(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةاملساهمالح8دز

تحق8ق) (:   غرضا الجتماعي)

شبكاتا التصاالت،) ستير د،)

تصدور،)شبكاتامختلف7.

جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا

 ملتعلق7ابشكلامباشراألاغيرامباشر)

بأغر ضا  شرك7.

أكد ل) زيزا زنق7ا (7 شق7) (:  ملقر)

  رباط.

تأسيس) منا سن7ا (99 (:  ملدة)

  شرك7.

 100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

حص7) (1000 إلى) مقسما درهما

درهم) (100 فئ7) منا  جتماع78ا

مناطرفا  شريك)  ل2 حدةامحررةا

  2ح8دا  س8دا سماع8لا فح8ل)

1000)حص7ا جتماع78.

تع8ينا  س8د) تما (:   تس8ير)

 سماع8لا فح8لاكمسيرا لشرك7املدة)

غيرامحددة.

من) تبتدئا   سن7ا الجتماع78ا

ديسمبرامن) (31 فاتحاوناورالتنتهيافي)

كلاسن7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحت) با س لا  تجاريا ل ملس ل7ا

رقم)153625)بتاريخ)14)و2 28)2021.
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STE 4G TELECOM
SARL AU

رأسما هاا:اا100.000ادرهم

قررا و معا  عاما الستثنائي)

و2ن28) (2 بتاريخ) ل ملنعقدا  لشرك7ا

2021،)  تغ8ير ت))  تا 78):

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7)

من)79)شارعا بناسينااشق7ارقم)14 

  طابق)4)أكد ل،)  رباط،)إلىارقم)33 

حيا وحسن78ا  طابقا  سفلياتمارة.

تع8ينا  س8دامسكياحسنامسير)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

زيادةافيانشاطا  شرك7اكا تالي):

.FIBRE OPTIQUE

.BUREAUTIQUE

.IMPORT-EXPOT

بقسم) لتما إلود عا  قان2نيا

 13   س لا  تجاريابا رباطابتاريخ)

و2 28)2021،)تحتارقم)116197.
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BLAN PROD
SARL AU

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

RC138213ا:ا

قررا و معا  عاما الستثنائي)

و2ن28) (16 بتاريخ) ل ملنعقدا  لشرك7ا

2021،) وحلا ملسبقا لشرك7.

باملحكم7) لتما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (13 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116195.
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HGR INVEST
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا77اشارعاعقب7ا

  شق7ا4،اأكد ل،ا  رباط

ملد لالتا ملساهمين) طبقاا

 مل تمعيناباو معا  عاما  غيرا  عادي)

تقرر) قدا (،2021 و2ن28) (21 بتاريخ)

مااولي):

علىا  تف2يتا  ذي)  ملصادق7ا
و2ن28) (21 بتاريخ) عرفيا بعقدا أنجزا

2021،)قداتقررامااولي):
 ملصادق7اعلىا  تف2يتا  ذياأنجز)
(،2021 و2ن28) (21 بعقداعرفيابتاريخ)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (500 ب)
 ل2 حدةامناملك78ا  س8داباسك2 ل)
عز فانطيا فائدةا آلنس7اريماعطار.

 07 ل  بنك) ) وحصص() (06   بند)
منا  قان2نا ألسا�ضي،) )  رأسمال()
قداتغير اباملناسب7الأصبحا  تقس8م)

كاآلتي):
درهم) (50.000  النس7اريماعطار)

أي)500)حص7.
 آلنس7اشهدا  2رداعطار)50.000 

درهماأي)500)حص7.
أي) درهما (100.000 (:  مل م2ع)

1000)حص7.
  باقيابدلناتغ8ير.

باسك2 ل)  ستقا 7ا  س8دا
غر فانطي.

تع8يناكمسيرةاملدةاغيرامحدلدة)
منا  قان2نا ألسا�ضي) (15 تبعاا لبند)
باسم) كلا  صالح8اتا لتصرفا معا
عطار) ريما ل صاوحا  شرك7ا آلنس7ا
 107 رقم) بزنق7ا ملحمدو7ا   قاطن7ا

شاطئا  هره2رةا  هره2رة.
تعدولا  قان2نيا ألسا�ضيا لشرك7)

بعداتعدولاأكثرامناثالثام2 د.
تما  2ضعا  قان2نيابكتاب7ا  ضبط)
 دىا ملحكم7ا  تجاري7ابا رباطابتاريخ)
14)و2 28)2021،)تحتارقم)116240.
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FUDICIAQ & ASSOCIES

مكتبا لخبرةال ملحاسب7ال  تدق8ق

  عن2 ن):)إقام7اكاف)K)رقم)2)ز لي7اشارعاعمر)

 وخ8امالزنق7ا  هدهدا  د را  ب8ضاء

 YAMED EDUCATION 02
SCA

  تأسيس
في) عرفيا ملنعقدا عقدا بمتق�ضىا
  د را  ب8ضاء)لمؤرخافياو2م)10)و2ن28)
س ل) رقما تحتا ل ملس لا (2021
(،2021/00397671360  ملد خ8ل)
ح تا وخصائص) تأسيساشرك7ا تما

  تا 78):
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 YAMED (:   تسم78)
.EDUCATION 02 SCA

  شكلا  قان2ني):)شرك7ا  ت2ص78)
باألسهم.

ت8م2ر) زنق7ا (12 (:  ملقرا  رئي�ضي)
ز لي7اخل8جا  زمرداعينا  ذئابا  د ر)

  ب8ضاء.
  هدفا الجتماعي):)هدفا  شرك7)
 ختصاصافيا  عقارامناكر ء)لح8ازة)
ما) لكلا مجالا  عقارا فيا لتصرفا
نشاط) فيا ليزيدا ونميا أنا شأنها منا
أل)   شرك7اس2 ء) هاعالق7امباشرةا

غيرامباشرة.
 99 هي) (:  ملدةا  قان2ن78ا لشرك7)
فيا  س ل) تاريخاتس 8لهاا سن7امنا

  تجاري.
في) حددا (:   رأسمالا الجتماعي)

مبلغ)1.000.000)درهم.
تماتع8يناكمسيرالملدة) (:   تس8ير)
غيرامحدلدةا لشخصاملعن2ياشرك7)
 YAMED GENERAL PARTNER
لمقرها) (B V COMMANDITE
  AZ1076(رئي�ضيا 2كات8ل8كاد)1)رقم  

 مسترد ماه2 ند .
تسم78اأعضاء)مجلسا  رقاب7.

مجلسا  رقاب7ا لشرك7) وتك2نا
سن2 تاإلىاأناوبلغا جتماع) (6 لملدة)
 ل مع78ا  عام7ا  عادو7ا ألعضاء)

 ملساهمينافياعام)2026.
(: منا  س8د) بكلا ليتعينا ألمرا
حسنا وتاعليا ملزد دافي)25)أكت2بر)
مغرب78،) جنس78ا حلا (1963 سن7)
 B491430 رقم)   بطاق7ا  2طن78ا
زنق7ا ملنارةا  د ر) (10 ب)  ملق8ما

  ب8ضاء.
  س8دةاإم8لياد ف2طا ملزد داو2م)
1922)ح تاجنس78افرنس78) 15)ماي)
 BE51676G رقم) بطاق7ا إلقام7ا
 III(ملق8م7اب)5)زنق7اقارطاجا  طابق 

شق7ارقم)II)  د را  ب8ضاء.
  س8داهشاما ألزرقا ملزد داو2م)
مغرب78) جنس78ا حلا (1979 أبريل) (6
 BE725233 رقم) ل  بطاق7ا  2طن78ا
شارعا ملح8طا  هادي) (14 ل ملق8ماب)

مقاطع7اأنفاا  د را  ب8ضاء.

مجلسا  رقاب7) رئيسا تسم78ا

و2ن28) (21 و2م) مد ل 7ا بمقت�ضىا

2021)ألعضاء)مجلسا  رقاب7اع8نت)

أم8لي) (EMILIE DAVOUI   س8دة)

ح ف2طاكرئيسامجلسا  رقاب7.

عين) (: مدققا وحسابات) تع8ينا

 FIDAROC GERANT مكتب)

كمدققا لحسابات) (THORNTON

بل2غا و معا  عام) منا عاما ملدةا

  عادياألعضاء) ملساهم2نالح كافي)

متماسن7)2021.

بكتاب7) تما  إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7ابا د ر)

لتم) (725237 رقم) تحتا   ب8ضاء)

  تق88دافيا  س لا  تجارياتحتارقم)

502961)بتاريخافاتحاو2 28)2021.
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مجموعة مدارس الريفيرونس 

بريفي
رأسما هاا:ا44.500.000ادرهم

12ازنق7ا30احيا النارةا1اعينا  شق،ا

  د را  ب8ضاء

نقلا ملقرا الجتماعي
تغ8يرا  بندارقما4امنا  قان2نا

 ألسا�ضيا لشرك7
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 لشركاء) ملؤرخافي)14)ديسمبر)2020،)

تقررامااولي):

نقلا ملقرا الجتماعيا لشرك7امن)
زينبا  د ر) تجزئ7ا (3 زنق7) (32 رقم)
  ب8ضاء)إلى)12)زنق7)30)حيا إلنارة)1 

عيا  شقا  د را  ب8ضاء.

منا  ق2 نين) ( (4 تغيرا  بند)

 ألساس78):

أصبحا ملقرا الجتماعيا لشرك7امن)
1)عينا  شق) 30)حيا إلنارة) 12)زنق7)

  د را  ب8ضاء.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحت) (،2021 و2 28) (14 في)   ب8ضاء)
رقم)726293.
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STE CALIFORNIE CASH
SARL AU

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تما عد دا  قان2ن) (2021 و2 28) (5

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا

باملميز تا  تا 78):

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا (: تسم78ا  شرك7)

(: تسم8تها) بمختصرا  القتضاء)

 CALIFORNIE كاش) كا 8ف2رنيا

.CASH

تح2يل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألم2 لال ملعامالتا ملا 78):

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 ملحط7ارقم)171)مرساسلطانا  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7)99)سن7.

 100.000 رأسمالا  شرك7) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي):

حص7) (1000 سمير) تر نا   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7.

ل  عائل78)  السماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء.

  س8داتر ناسميراعن2 نهاجم8ل7)1 
زنق7)14)رقم)61)قاجا  د را  ب8ضاء.

ل  عائل78)  السماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7.

  س8داتر ناسميراعن2 نهاجم8ل7)1 
زنق7)14)رقم)61)قاجا  د را  ب8ضاء.

تما إلود عا  قان2ني)

با د را  ب8ضاء) باملحكم7  تجاري7ا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (13 بتاريخ)

:726634

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري):)

.510635
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TWIN ATLAS LOGISTICS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7
بتاريخ) محضرا جتماعا بم2جبا

10)و2ن28)2021.

قرراشركاء)  شرك7اتح8ينا  قان2ن)

 السا�ضيا لشرك7.

تمالضعالثائقا  تعدولاباملحكم7)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

2)و2 28)2021،)تحتارقم)726216.
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COCO INDO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا7ازنق7ا حمدا

  ت2كيا  طابقا  ثانيا  رقما10ا

با د را  ب8ضاء

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با د ر))  ب8ضاء)في)10)مارس)2021،)

ح تا ملسؤل 78)) شرك7ا تأسيسا تما

ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 وخصائصا آلت78):

,COCO INDO(:(78تسم  

  هدف):)  ب8ع،)  شر ء،)  تصدور)

ل الستير دال  تمث8ل،)  نشر،) إلود ع)

  تجارةابصف7اعام7العام7ا  عمل8ات)

  تجاري7،)  س8اح78،)  صناع78،)

لغيرا  عقاري7)  ملا 78،)  عقاري7ا

غير) ألا مباشرةا بصف7ا  ملختلف7ا

مباشرةاباألنشط7ا ملشارا  يهااأعاله.

زنق7ا حمد) (7 (:  ملقرا الجتماعي)

10)  د ر)   ت2كيا  طابقا  ثانيارقم)

  ب8ضاء.

 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتأسيس)

  شرك7.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

مقسماإلى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهم.
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من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

بمقت�ضىا  فصل)15)منا  قان2ن)

تع8ينا  س8د) تما  ألسا�ضيا لشرك7ا

ملدة) كمسيرا لشرك7ا زيادا  ملصطفىا

غير))محدلدة.

ل  تس 8ل) تما إلود عا  قان2نيا

با س لا  تجارياباملحكم7ا  تجاري7)

با د را  ب8ضاء)و2م)14)و2 28)2021،)

تحتارقم)726222 .510727.
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AYDO PROMO

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رأسما ها):)100.000)درهم

مقرهاا إلجتماعي):)1277)شارع)

2)مارساحيامسر اعينا  سق)

با د ر  ب8ضاء

س.ت))265007

بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)

 2021 و2ن28) (20 بتاريخ)   عاديا

فاتح) و2ما  2رثتا  شريكا ملت2فىا

رك8باحسن) 2020)  س8دا ديسمبر)

معا  شريكا آلخرا قداتقررامااولي):

إعالنالفاةا  شريكارك8باحسن.

تقس8م)400)حص7افياملكا  س8د)

درهم) (100 فئ7) منا حسنا رك8با

 لحص7اعلىالرثتها  قان2نين.

تغ8يرا  بندا  سابع،)رأسا ملالامن)

  قان2ن.

تع8ينامسيرةاجدودةالهي):)  س8دة)

ملحمادياسعادا تق2مامعا ملسيرا أللل)

  س8دابناصرامفرلم.

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.

باملحكم7) تما إلودعا  قان2نيا

و2 28) (14 و2م) با ب8ضاء)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)726222.
ب8انامختصر
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STE KEBIR INVEST
SARL AU

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2021 و2 28) (2 بتاريخ) با در  ب8ضاء)

تماتأسيساشرك7بامل2 صفاتا  تا 78:)

.STE KEBIR INVEST SARL AU

 11 شارع) (75  ملقرا إلجتماعي:)

 169 وناورا  طابقا ألللا  شق7)

  د ر  ب8ضاء.

  هدفا إلجتماعي:)

 إلنعاشا  عقاريال  ق8امابجم8ع)

معامالتا  بناء) ملختلف7.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

با شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8د.

  رأسمال):)100.000.00)درهم.

عبدا  كبير) :)  س8دا  وحصص)

جابر)1000)حص7.

عبد) تع8ينا  س8دا تما (:   تس8ير)

  كبيراجابرا وحاملا لبطاق7ا  2طن78)
مسير ا لشرك7املدة) (WA91230 رقم)

غيرامحدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

منافاتح) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

وناوراإلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تماتحدودهاافي)99)سن7.

تما إلودع) (: (  إلودعا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (13 و2م)  لد ر  ب8ضاء)
تحتارقم)726632)ل  س لا  تجاري)

رقم)510631.
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STE. ENTREPRISE HALLA
SARL A.U

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با ب8ضاء)بتاريخافاتحاو2 28)2021)تم)

شرك7بامل2 صفاتا  تا 78:) تأسيسا

 STE. ENTREPRISE HALLA SARL

.AU

 ملقرا إلجتماعي:)71)تجزئ7ا  2فاق)

  طابقا ألللا  شقGH10 05(7)عين)

  سبعا  د ر  ب8ضاء.

  هدفا إلجتماعي:)

 إلنعاشا  عقاريال  ق8امابجم8ع)

معامالتا  بناء) ملختلف7.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

با شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8د.

  رأسمال):)100.000.00)درهم.

أحمد) :)  س8دا  وحصص)

  فضالي)1000)حص7.

عبد) تع8ينا  س8دا تما (:   تس8ير)

أحمدا  فضاليا وحاملا لبطاق7)

مسير ) (BE93622 رقم)   2طن78ا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)99)سن7.

 ملدة):)تماتحدودهاافي)99)سن7.

تما إلودع) (: (  إلودعا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (13 و2م)  لد ر  ب8ضاء)
تحتارقم)726633)ل  س لا  تجاري)

رقم)510633.
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STE. MAX HOME
SARL A.U

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تم) (2021 و2 28) (2 بتاريخ) با ب8ضاء)

بامل2 صفاتا  تا 78:) شرك7ا تأسيسا

.STE. MAX HOME SARL AU

 11 شارع) (75  ملقرا إلجتماعي:)

 169 وناورا  طابقا ألللا  شق7)

  د ر  ب8ضاء.

  هدفا إلجتماعي:)

 إلنعاشا  عقاريال  ق8امابجم8ع)

معامالتا  بناء) ملختلف7.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

با شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8د.

  رأسمال):)100.000.00)درهم.

)عبدا  لط8ف) :)  س8د)  وحصص)

  طا بي)1000)حص7.

عبد) تع8ينا  س8دا تما (:   تس8ير)

  لط8فا  طا بيا وحاملا لبطاق7)

مسير ) (ER206962 رقم)   2طن78ا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تماتحدودهاافي)99)سن7.

تما إلودع) (: (  إلودعا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (14 و2م)  لد ر  ب8ضاء)
تختارقم)726222)ل  س لا  تجاري)

رقم)510799.
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STE. MB CLIM
SARL A.Uا

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تم) (2021 و2ن28) (30 بتاريخ) با ب8ضاء)

بامل2 صفاتا  تا 78:) شرك7ا تأسيسا

.STE. MB CLIM SARL AU

 11 شارع) (75  ملقرا إلجتماعي:)

 169 وناورا  طابقا ألللا  شق7)

  د ر  ب8ضاء.

  هدفا إلجتماعي:)

أعمالا  سباك7المك8فاتا  ه2 ء)

معامالتا  بناء) بجم8عا ل  ق8اما

 ملختلف7.

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

با شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8د.

  رأسمال):)100.000.00)درهم.

محمداباخيي) ( :)  س8د)  وحصص)

1000)حص7.

  تس8ير):)تماتع8ينا  س8د))محمد)

باخييا وحاملا لبطاق7ا  2طن78ارقم)

غير) ملدةا مسير ا لشرك7ا (PB35377

محدلدة.

من) تبتدئا (:   سن7ا إلجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)ديسمبر.

 ملدة):)تماتحدودهاافي)99)سن7.
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تما إلودع) (: (  إلودعا  قان2ني)

باملحكم7ا  تجاري7)   قان2نيا

 2021 و2 28) (14 و2م)  لد ر  ب8ضاء)

تختارقم)726234)ل  س لا  تجاري)

رقم)510203.
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 ALFIA شركة

CONSTRUCTION
SARL

بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)

  عاديا ملنعقدابتاريخ)9)فبر ور)2021 

تقررامااولي):

  تثبتافياحقا  2رث7ا  شرع8ين)

ب2بكري) أسهما ملرح2ما منا

أ ف8ا) شرك7ا فيا عبدا  رحمانا

ك2نسريكس28ن.

 إلعتر فابحقاكلالريتاشرعيافي)

 ألسهماكا تالي):

سهم) (213 م8ن7)   س8دةا عزيزا

بق8م7)100) لسهم.

سهم) (79 زينب) ب2بكريا   س8دةا

بق8م7)100) لسهم.

  س8دةاب2بكريامحمد)157)سهم)

بق8م7)100) لسهم.

سهم) (79 مريم) ب2بكريا   س8دةا

بق8م7)100) لسهم.

79)سهم)   س8دةاب2بكريا بتسام)

بق8م7)100) لسهم.

79)سهم)   س8دةاب2بكرياسك8ن7)

بق8م7)100) لسهم.

 157   س8داب2بكرياعبدا  هادي)

سهمابق8م7)100) لسهم.

 157 ب2بكريا سماع8ل)   س8دةا

سهمابق8م7)100) لسهم.

تع8ينا  س8دةا عزيزام8ن7اكمسيرة)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

 29 بتاريخ) تما إلود عا  قان2نيا

مارس)2021) دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

بسال.
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 SATURNE TOPO

 ETUDES ET TRAVAUX

TOPOGRAHIQUES
SARL

بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)

  عاديا ملنعقدابتاريخ)25)ماي)2021 

تقررامااولي):

بغد دي) حصصا  س8دا تف2يتا

100)درهم) 500)حص7ابق8م7) محمد)

بق8م7) مهديا بغد ديا إلىا  س8دا

50000.00)درهم.

بغد دي) منا  س8دا كلا تع8ينا

محمد) بغد ديا ل  س8دا مهديا

مسير نا لشرك7املدةاغيرامحددة.

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.

رقم) تحتا تما إلود عا  قان2نيا

2021) دى) 27)ماي) بتاريخ) (114925

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط.
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GYB PROMO
SARL

 2 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيساشرك7اح ت) (2021 و2 28)

تحمل) ل  تيا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78):

.GYB PROMO SARL(:(78تسم  

.SARL(:(78صف7ا  قان2ن  

  هدفا إلجتماعي):) ملهنا ملرتبط7)

كر ء) شر ء) ب8عا ل  عمارةا با عقار تا

تس8يرالبناء.
 10.000.00 (: رأسمالا  شرك7)

دهمامقسم7اإلى)100)حص7امنافئ7)

100)درهما لحص7ا  2 حدة.

  س8داعمرابلحاج)50)حص7.

  س8دةا ط8ف7ا  8مني)50)حص7.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7.

 ملقرا إلجتماعي):)15)شارعا ألبطال)

  شق7ارقم)4)أكد لا رباط.

 ملسير):)  س8داعمرابلحاج.
با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

6747)باملحكم7ا  تجاري7ابا رباط.
  س لا  تجاريارقم)153617.
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 IKABIS
SARL AU

تأسيساشرك7
 IKABIS(:(لقبا إلجتماعي  

.SARL AU
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
رأسا ملال):)100.000.00)درهم.

 1000 (:  وحصصا إلجتماع78)
حص7ا لس8دا لعالاعبدا وحف8ظ.

عبد) ) لعالا :)  س8د)  ملسير)
 وحف8ظ.

إقام7) (1 رقم) (:  ملقرا إلجتماعي)
1122)تجزئ7األالدازعيراعيناع2دة.

  هدفا إلجتماعي):
)  تجارةافيا مل2 دا  غد ئ78ا  عام7.

  نقلال  ل2جيستك.
باملحكم7) تما إلودعا  قان2نيا
 إلبتد ئ78اتمارةارقما  س لا  تجاري)

.133465
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SABADELL T.R
S.A.R.L AU
  تأسيس

بم2جباعقداعرفيابتمارةابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (2021 21و2ن28)
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8دابامل2 صفاتا  تا 78):
  تسم78):)سبدولاط.ر.

حي) (،3266 (:  ملقرا إلجتماعي)
 ملغربا  عربيا ملسيرة)2)تمارة.

  غرضا إلجتماعي):)
مقاللاأشغالامختلف7األا  بناء.

 ملدة):)99)سن7).
درهم) (10.000.00   رأسمال)
مقسم7اإلى)100)حص7امنافئ7)100 
درهما لحص7ا  2 حدة،) كتتبت)

كا تالي):

  س8داطارقاب2ك8ل)100)حص7.
تما إلودعا  قان2نيا لشرك7)
 13 و2م) بتمارةا باملحكم7ا إلبتد ئ78ا
رقم) (،6132 تحتارقم) (2021 و2 28)

  س لا  تجاري)133723.
325 P

EL HIMERT. TS
S.A.R.L AU
  تأسيس

بم2جباعقداعرفيابا رباطابتاريخ)
تأسيساشرك7) تما (2021 و2ن28) (23
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8دابا صفاتا  تا 78):
  تسم78):) وح8مرات.س.

زنق7) مكررا (12 (:  ملقرا إلجتماعي)
 بنانا ملح8طا  رباط.

  غرضا إلجتماعي):)
مقاللاأشغالامختلف7األا  بناء.

 ملدة):)99)سن7).
درهم) (10.000.00   رأسمال)
مقسم7اإلى)100)حص7امنافئ7)100 
درهما لحص7ا  2 حدة،) كتتبت)

كا تالي):
 100 و2سفا وح8مر)   س8دا

حص7.
تما إلودعا  قان2نيا لشرك7)
 13 و2م) با رباطا باملحكم7ا  تجاري7ا
رقم) (،6671 تحتارقم) (2021 و2 28)

  س لا  تجاريا  تجاري)153555.
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 CABINET NEY ASSURE
SUCC MAROC
نقلامقرافرعا  شرك7

س لاتجاريا)تمارة(ا133733
 2021 و2ن28) فاتحا بتاريخا
 نعقدا و معا  عاما  غيرا  عادي)
 CABINET NEY  لشرك7ا  فرنس78)
مبسط7) أسهما شرك7ا (،ASSURE
ألرل،) (5.000 رأسما ها) شخص78،)
مقرهاا إلجتماعي)135،)شارعافيرساي)
تمت) ح8ثا فرنساا باريس،) (75016

 ملصادق7اعلى):
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شارع) (15 من) فرعا  شرك7ا نقلا

إلى) أكد لا  رباطا (4 شق7) أبطالا

محمدا وخامس) شارعا (،21 عمارة)

تمارة.) 9  طابقا  ثا ثا رقم) مكتبا

تما إلودعا  قان2نيا لشرك7اباملحكم7)

 6103 رقم) تحتا بتمارةا  إلبتد ئ78ا

بتاريخ)2)و2 28)2021.
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مكتبامحمداب2زبع

FISH TECH MAROC
تأسيساش.ح.م.م

بمقت�ضىاعقداعرفياحررابتمارة)
2021،)تماتحريرا  قان2ن) 12)ماي) في)

 ألسا�ضيا ش.ح.م.مامميز تهااكا تالي):

 FISH TECH MAROC(:(78تسم  

ش.ح.م.م.

  هدف):) لشرك7ا ألهد فا  تا 78:

أن2 ع) جم8عا تغذو7ا صناع7ا

 ألسماك.

صناع7اتغذو7ا وح28 ناتا أل 8ف7.

تمارةاس8دياوحيىازعير،) (:  ملقر)

دل را بن) طريقا  ريبع7،) (،2 كلم)

عب8د،)ص.ب)155.
درهم) (1.000.000 (: رأسا ملال)

10.000)حص7امنافئ7) مقسم7اعلى)

100)در هما ل2 حدةامسددانصفها،)

م2زع7ابينا  شركاء)كا تالي):

  س8دارش8دابنيس)4.500)حص7.

 XIAODONG LI 4.500   س8د)

حص7.

 1.000 بعط2ط) أحمدا   س8دا

حص7.

غير) ملدةا تسيرا  شرك7ا (:   تسير)

رش8د) طرفا  س8دونا منا محدلدةا

.XIAODONG LI(بنيسال

:)تبتدئافيافاتح)   سن7ا وحساب78)

وناورالتنتهيافي)31)ديسمبر.

و2م) منا تبتدئا سن7ا (99 (:  ملدة)

تق88دا  شرك7ابا س لا  تجاري.

خصما  ذخيرة) بعدا (:  ألرباح)

تبعاا قر ر) و2زعا  باقيا   قان2ن78ا

إنصافااحسباحصصاكل)   شركاء)

ل حدامنهم.

باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

و2ن28) (24 بتاريخ) بتمارةا  إلبتد ئ78ا

2021)تحتاعدد)6010.

تق88د) تما (:   س لا  تجاري)

مصلح7ا  س ل)   شرك7ا دىا

بتمارة) باملحكم7ا إلبتد ئ78ا   تجاريا

تحتاعدد)133623)بتاريخ)24)و2ن28)

.2021
مناأجلا إلستخالصال  ب8ان
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مكتبا وحساباتال إلستشارة

FIDUTEMA 

ش.م.م

رقم)163)شارعا  قاهرةاك2مطر ف)1)تمارة

  هاتف):)0537644242

  فاكس):)0537644764

 GRAINE DE MALICE PRIVEE
SARL

إعالناعناب8عاحصص
 21 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

 GRAINE قررتاشرك7) (2021 و2ن2)

DE MALICE PRIVEE SARL)ش.م.م)

مااولي):

ب8ع)50حص7افياملك78ا  س8دامحي)

  دونا  سرغ8نياإلىا  س8دتيناش8ماء)

  سرغ8ني))لسم78ا  عبا�ضي.

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما إلودعا  قان2نيا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحتارقم) (2021 و2 28) فاتحا بتاريخا

.111293
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MENUISERIE EL HANI
SARL

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ابشريكا

لح8د

  رأسمالا إلجتماعيا:ا100000.00ا

درهم
 ملقرا إلجتماعيا:اتقاطعاشارعاطارقا

 بنازيادالم2الياعليا  شريفا  رقما

4اعمارةا2اتمارة

ماي) (24 بقر رامنا  شريكابتاريخ)

2021،)تقررامااولي):

  تصف78ا ملسبق7ا لشرك7)
 ملذك2رةاأعاله.

مصطفى) تع8ينا  س8دا  هانيا
كمصفيا لشرك7ا ملذك2رةاأعاله.

بكتاب7) تما إلودعا  قان2نيا
با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
تحتارقم) (2021 و2 28) فاتحا بتاريخا

.111293
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FAST DESING
SARL AU

 30 محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا (
أسا�ضي) نظاما تك2ينا (2021 و2ن28)
 شرك7اح تاملسؤل 78ا ملحدلدةاح ت)

شريكالح8داخصائصهااكا تالي):
.FAST DESING(:(78تسم  

  هدف):)تمارسا  شرك7ا ألهد ف)
  تا 78):

خ8اط7الخ8اط7اتحتا  طلب.
تجارة.

 ستير دالتصدور.
:)  طابقا ألر�ضي)  ملقرا إلجتناعي)
42)مكرراحيا ألمل) زنق7ا  سالمارقم)

  قري7اسال.
(: ر سا ملالا إلجتماعي)
100.000.00)درهمامقسماإلى)1000 
 100.00 ل حدة) كلا ق8م7ا حص7ا

درهم.
عبد) تع8ينا  س8دا تما (:   تس8ير)
  رح8ما  سمالليا وحاملا بطاق7)
  تعريفا  2طنHA71233(78)كمسير)

لح8دا لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.
لضع) تما  إلود عا  قان2نيا
كتاب7ا  ضبط)  مللفا  قان2نيا دىا
رقم) تحتا بسالا باملحكم7ا إلبتد و7ا

  س لا  تجاري)34099.
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SOCIETE ELEVAGE BIO
SARL

تأسيساشرك7
بم2جباعقداعرفيابتاريخ)24)ماي)
شرك7) تأسيسا تما با رمانيا ( (2021
با صفات) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

  تا 78):

 SOCIETE ELEVAGE (:   تسم78)

.BIO SARL

بيرا  دري2ش) (:  ملقرا إلجتماعي)

نغامش7ارقم)16742)  رماني.)

  هدف):

ترب78ا مل2 �ضي.

أنشط7افالح78.

إنتاجا وحل8ب.
بمبلغ) حددا (: مالا  شرك7) رأسا

على) مقسم7ا درهما (100.000.00

1000)حص7اق8م7ا وحص7ا  2 حدة)

100)درهم،)م2زع7اعلىا  شركاء)كما)

ولي):

  س8دةا  زهريامريماتمتلك)500 

حص7.

 500 )  دكاليامر داومتلك)   س8د)

حص7.

في) محددةا مدةا  شرك7ا (:  ملدة)

99)سن7ا بتد ء)مناتاريخاتس 8لهاافي)

  س لا  تجاري.

)  س8دة) تسيرا  شرك7) (:   تس8ير)

  زهريامريم.

با س ل) تس 8لا  شرك7ا تما

) ملحكم7ا إلبتد ئ78)   تجاريا دى)

بمدون7ا  رلمانياتحتارقم)349.
ملخصا لنشرال إلود ع

 ملسير
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AZOUM CAR
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

تأسيساشرك7
 2 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تأسيس) تما با رباطا (2021 و2 28)

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

با صفاتا  تا 78):

.AZOUM CAR SARL(:(78تسم  

تحملا  شرك7ا سم)) (:   هدف)

. AZOUM CAR SARL
زنق7) (12 رقم) (:  ملقرا إلجتماعي)

حي) أا بل2كا (،16 قطاع)   صكالبا

  رياضا  رباط.
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)  هدف):)
تأجيرا  س8ار تابدلناسائق.

حددابمبلغ) (: ( رأسامالا  شرك7)
 1000 درهمامقسم7اعلى) (100.000
 100 ق8م7ا وحص7ا  2 حدة) حص7ا

درهم،)ومتلكها):
بق8م7) عبدا مل 8دا   س8دا زلما

200)حص7.
  س8دة))  كل2شالردةابق8م7)200 

حص7.
بق8م7) كرما  دونا   س8دا زلما

200)حص7.
 200 بق8م7) أميرةا   س8دةا زلما

حص7.
 200 بق8م7) مالكا   س8دةا زلما

حص7.
في) محددةا مدةا  شرك7ا (:  ملدة)
99)سن7ا بتد ء)مناتاريخاتس 8لهاافي)

  س لا  تجاري.
)  س8د) يسيرا  شرك7) (:   تس8ير)

 زلماعبدا مل 8د.
س لتا  شرك7ابا س لا  تجاري))
 لمحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

.153601
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 FAMILY AZOUM
 RESTAURATION &

EVENEMENT

SARL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

تأسيساشرك7
 2 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تأسيس) تما با رباطا (2021 و2 28)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

با صفاتا  تا 78):
تحملا  شرك7) (:   تسم78)
 FAMILY AZOUM  سم)
 RESTAURATION &

.EVENEMENT SARL
زنق7) (12 رقم) (:  ملقرا إلجتماعي)
حي) أا بل2كا (،16 قطاع)   صكالبا

  رياضا  رباط.

)  هدف):)

 ستغاللا ملطاعمال ملقاهي.

تنظ8ما وحفالتال ملناسبات.
حددابمبلغ) (: ( رأسامالا  شرك7)

 1000 درهمامقسم7اعلى) (100.000

 100 ق8م7ا وحص7ا  2 حدة) حص7ا

درهم،)ومتلكها):

بق8م7) عبدا مل 8دا   س8دا زلما

200)حص7.

  س8دة))  كل2شالردةابق8م7)200 

حص7.

بق8م7) كرما  دونا   س8دا زلما

200)حص7.

 200 بق8م7) أميرةا   س8دةا زلما

حص7.

 200 بق8م7) مالكا   س8دا زلما

حص7.

في) محددةا مدةا  شرك7ا (:  ملدة)

99)سن7ا بتد ء)مناتاريخاتس 8لهاافي)

  س لا  تجاري.

)  س8د) يسيرا  شرك7) (:   تس8ير)

 زلماعبدا مل 8د.
س لتا  شرك7ابا س لا  تجاري))

 لمحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

.153603
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شركة اوغنيش ترانسبور ف ر
OU(GHINICH(TRANSPORTا.STEا

SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000.00درهم

مقرهاا إلجتماعيا:اقصرا م8لش8لا

م8د ت

تأسيس
رقما  س لا  تجاريا:ا26261ا

م8د ت

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

 2021 و2ن28) (29 بتاريخ)   تأسي�ضيا

تماإحد ثا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)

ح تا مل2 صفاتا  تا 78:

شرك7ا لغنيش) (:   تسم78)

ا.STEا OU( GHINICH تر نسب2ر)

.TRANSPORT SARL AU

  هدفا:ا
نقلا  بضائعاوحسابا  غير.

  رأسمالا:ا100000.00ادرهم.
  شركاءا:

100000.00ا  لغنيشا ملصطفىا
درهم.

  تس8يرا:اتسيرا  شرك7امناطرفا
  س8دا لغنيشا ملصطفى.

:اقصرا م8لش8ل)  ملقرا إلجتماعيا
م8د ت.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا ملحكم7ا إلبتد ئ78ابم8د ت)
عدد) تحتا (2021 و2 28) (7 بتاريخ)

.2021/210
ملخصاقصدا  نشر

 ملسير
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STE. ARDSTONE
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
شريكالح8دا

رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم
رقما259اتجزئ7ا  رياضام8د ت

تأسيساشرك7
في) محررا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
 2020 و2ن28) (12 بتاريخ) م8د تا
لضعا  قان2نا السا�ضيا شرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةاتحملا سم)
STE. ARDSTONE SARLا شرك7)
AUاش.م.ماشريكالح8داخصائصهاا

كا تاليا:
غرضا  شرك7ا:ا

) ستغاللا أل 8ات.
 ستغاللا ملناجمال ملعادن.

مف2ض.
تجزئ7) (259 رقم) (:  ملقرا  رئي�ضي)

  رياضام8د ت.
و2م) منا سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس 8لهاافيا  س لا  تجاري.
(:   رأسمالا إلجتماعي)
إلى) ونقسما درهما (100.0000.00

1000)حص7ابمبلغ)100)درهم.
إد رةا  شرك7):)ستسيرا  شرك7امن)

طرفا  س8داباحم2امحمد.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

فاتح) بتاريخا م8د تا  إلبتد ئ78ا

 2021/204 تحتاعدد) (2021 و2 28)

با س لا  تجاريارقم)2253.
ملخصاقصدا  نشر

 ملسير
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STE. HJIJE TRAVAUX
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

شريكالح8دا

رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

رقما346اتجزئ7ا  رياضام8د ت

تأسيساشرك7
في) محررا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2021 و2ن28) (23 بتاريخ) م8د تا

لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7اح ت)

مسؤل 78امحدلدةاتحملا سماشرك7)

STE. HJIJE TRAVAUX SARL AUا

خصائصهاا لح8دا شريكا ش.م.ما

كا تاليا:

غرضا  شرك7ا:ا

)ته8ئ7ا ملساحاتا  فالح78.

أل) فيا ألشغالا ملختلف7ا مقاللا

  بناء.

مفالض.

تجزئ7) (346 رقم) (:  ملقرا  رئي�ضي)

  رياضام8د ت.

و2م) منا سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تس 8لهاافيا  س لا  تجاري.

(:   رأسمالا إلجتماعي)

إلى) ونقسما درهما (100.0000.00

1000)حص7ابمبلغ)100)درهم.

إد رةا  شرك7):)ستسيرا  شرك7امن)

طرفا  س8داح 8جاصالحا  دون.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (12 بتاريخ) م8د تا  إلبتد ئ78ا

 2021/216 عدد) تحتا (2021

با س لا  تجاريارقم)2673.
ملخصاقصدا  نشر

 ملسير
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STE. TOUFAHA SARL
شرك7اتفاح7

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا10.000.00ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ارقما2اشارعا
محمدا  سادسام8د ت

فتحافرعا  شرك7
رقما  س لا  تجاريا2275ام8د ت
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
بتاوخ)21)و2ن28)2021)تماإحد ثافرع)

  شرك7ا ألما مل2ج2دةابا رباط.
 STE. تفاح7) شرك7ا (:   تسم78)

.TOUFAHA SARL SARL
  هدفا:ا

مقهىالمطعم.
  رأسمالا:ا10000.00ادرهم.

  شركاءا:
  يز مياطارقا9500.00ادرهم.
  يز ميافارسا500.00ادرهم.

  تس8يرا:اتسيرا  شرك7امناطرفا
  س8دا  يز مياطارق.

شارع) (2 رقم) :ا  ملقرا إلجتماعيا
محمدا  سادسام8د ت.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا ملحكم7ا إلبتد ئ78ابم8د ت)
عدد) تحتا (2021 و2 28) (14 بتاريخ)

.2021/220
ملخصاقصدا  نشر

 ملسير
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BEST SYNERGIC شركة
S.A.R.L

تبعاا قر را ستثنائيامنا  شركاء)
 BEST SYNERGIC S.A.R.L (  شرك7)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا
مقرهاا إلجتماعياشق7)2عمارة)102،)
قلع7ا  سر غن7) (،2 ل جه7ا  نخل7)
قداتماحلا  شرك7امناطرفا ملسير)
  س8داعليا  عالليالح كامنذا  28م.
تما إلود عا  قان2ني) ح8ثا
باملحكم7ا إلبتد ئ78ا قلع7ا  سر غن7)
رقم) تحتا (2021 و2 28) (14 و2م)

.331/2021
رقما  س لا  تجاري)1631.
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 شركة اليمونطاسيون كافي 
بن اعمر

ALIMENTATION(CAFE(BENا.STEا
AMER SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:احياتامالحتاز ودةا
م8د ت
تأسيس

رقما  س لا  تجاريا:ا2263ام8د ت
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (23   تأسي�ضيابتاوخ)
إحد ثا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)

ح تا مل2 صفاتا  تا 78:
شرك7ا  8م2نطاس28ن) (:   تسم78)
 STE. ALIMENTATIONكافيابنا عمر

.CAFE BEN AMER SARL AU
  هدفا:

ب8عا مل2 دا  غذ ئ78ا.
مقهىالعط2ر.

ا  رأسمالا:ا100000.00ادرهم.
  شركاءا:

100000.00ا و2سفا بنا عمرا
درهم.

  تس8يرا:اتسيرا  شرك7امناطرفا
  س8دابنا عمراو2سف.

تامالحت) حيا را :ا  ملقرا إلجتماعيا
ز ودةام8د ت.

تما إلود عا  قان2نيابكتاب7اضبط)
 2  ملحكم7ا إلبتد ئ78ابم8د تابتاريخ)

و2 28)2021)تحتاعدد)2021/211.
ملخصاقصدا  نشر

 ملسير
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 AUDI CONSULT
MANAGEMENT

SARL AU
تأسيساشرك7محدلدةا ملسؤل 78ا

 شريكالح8د
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
قداتم) (،2021 و2ن28) (2 با رباطاو2م)
محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا
 شريكالح8دال  تياتحملا وخصائص)

  تا 78):

 AUDI CONSULT (:   تسم78)
MANAGEMENT SARL AU)ش.م.م)

 شريكالح8د.
 100.000 (: رأسمالا  شرك7)
100)حص7ابثمن) درهمامقسم7اعلى)
تكتتب) 100درهما لحص7ا  2 حدةا

كلهاالتحرراكل8ااعندا إلكتتاب.
 ملقرا إلجتاعي):)زنق7ام2اليا حمد)
حسان) (2 شق7) (30 عمارة)  2ك8ليا

  رباط.
  هدفا إلجتماعي):

  در س7،) إلستشار تال ملساعدة)
فيا مل االتا إلقتصادو7،)  قان2ن78،)

  فن78ال إلد ري7ا لتأمين.
خبر تا  تأمينا ملعلق7) جم8عا

باملحاكمالشركاتا  تأمين.
تنف8ذ) فيا  ملساعدةا  قان2ن78ا

عق2دا  تأمين.
تكا 8ف) وخفضا  إلستشارةا

ميز ن8اتا  تأمين.
جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا
لشبه) ل  طب78ا   تجاري7ا  صناع78ا
  طب78ال  س8اح78ال ملا 78ال وحرف78)
ل  عقاري7) ل ملنق2 7ا ل  زر ع78ا
مباشر) بشكلا ل وخدم78ا ملرتبط7ا
ألاغيرامباشرابغرضا  شرك7األابأي)
صل7) ح تا ألا ممثل7ا أخرىا أش8اء)
بتسه8ل) ح كا تفعلا أنا ( وحتمل) ألا

 متد دهاألتط2يره.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.
تتضمنا  سن7) بشكلا ستثنائيا
منذ)  ملا 78ا ألللىا  2قتا ملنق�ضيا
با س لا  تجاري) تس 8لا  شرك7ا

حتى)31)ديسمبر)2021.
من) تسيرا  شرك7ا (:   تس8ير)
طرفا  س8دا دريساكان2نيا  قاطن)
محمدا  سادس) شارعا (9 با رباط،)
12)  س2ي�ضيال وحاملا بطاق7) كلم)

.A95523(تعريفا  2طن78ارقم  
فيا  س لا  تجاري)  الندر جا
س لتا  شرك7افيا ملحكم7ا  تجاري7)
با رباطاتحتارقم)153.499)ل إلود ع)
  قان2نياتحتارقم)D116123)و2م)2 

و2 202128.
 إلشارةال  نشر

  س8دا دريساكان2ني
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C.S.T.M
SARL

زيادةارأسا ملالاا
لتمدودا  غرض

لح2يلا ا شكلا  قان2نيا لشرك7
منا و معا  عاما  غير) بقر را

  عاديابتاريخ)25)ماي)2021 :
شرك7) مالا رأسا زيادةا تمتا
ش.م.م.) شريك) (C.S.T.M SARL
درهم) (10.000 برأسمال) ل حدا
شارع) (60 لمقرهاا ملس لافيا  رباط)
أطلس) ق8صاري7ا (7 محل) ألك8مدنا
با س لا  تجاري) ل ملس ل7ا أكد لا
بمبلغ) (141.395 رقم) تحتا با رباطا
 10000 من) درهما لزيادةا (490000
درهمامناخالل) (500000 إلى) درهما

إنشاء)4000)أسهماجدد.
)ت2زيعارأاسا ملال):)

 100 وملك) مهديا  تازيا   س8دا
أسهم.

)ل  س8دةا 8نىا  تازياتملك)4900 
أسهم.

من) تح2يلا  شكلا  قان2نيا تما
ش.م.ما شريكالح8داإلىاش.م.م.

غرضها) بت2س8عا قامتا  شرك7ا
لإنتاج) لت2زيعا ب8عا شر ء) ( بإضاف7)
م2 داغذ ئ78ا لح28 ناتالأيانشاط)

متعلقابها.
مهدي) تع8ينا ملسيرونا  س8دا
  تازيال  س8دةا 8نىا  تازيامسيرون)

شركاء)ب8نهما.
تما إلود عا  قان2نيابكتاب7اضبط)
 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

116.209)و2م)13)و2 28)2021.
 إلشارةال  نشر

  س8دا دريساكان2ني

342 P

ماديوكار
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ارقما1222احيا
 ملنزهاحيايعق2با ملنص2را  رباط

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
بتاريخ)30ديسمبر)2020)تقررامااولي):
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تما إلتفاقال  تر �ضيابينا  شركاء)
ل إلمضاء ت) علىا  تس8يرا ملشتركا
غير) ملدةا با شرك7ا وتعلقا ماا كلا فيا

محددة.
منا  قان2ن) (15 تغ8يرا  بند) تما

 ألسا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
فبر ور) (22 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)23751.
342 مكرر 

 دريبالشركاؤه)

ش.ح.م.م

شرك7ا تدق8قا وحسابات

 إلستشارةال وخبرة

62)شارعا ملقالم7،)عمارةاكاز ابيزنيس،)

  د ر  ب8ضاء

  هاتف):)05.22.45.10.91/92

  فاكس):)05.22.45.10.93

 GLOBAL EQUIPEMENT
SOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

800.000.00ا:اAU(CAPITAL(DEا
DIRHAMS

RUE(OUEDا,61ا:اSIEGE(SOCIALا
AKRACH ROUTE DE LA PLAGEا

AZEMMOUR
 شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ح تا  شريكا  2ح8د
رأسما هاا إلجتماعيا:ا200.000.00ا

درهم
مقرهاا إلجتماعيا:ا61،ازنق7ال دا
أكر شاطريقا  شاطئاأزم2ر
  رفعامنا  رأسمالا إلجتماعي

و2ن28) (12 بمقت�ضىاقر رامؤرخافي)
2021) لشريكا  2ح8دا  س8د)
سرغ8ني،) لشرك7) و2نسا محمدا
GLOBAL EQUIPEMENT  ملسماة)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
ح ت) شرك7ا ح تا  شريكا  2ح8دا
ح تا  شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
 200.000.00 رأسما ها)   2ح8د،)
 61 بأزم2ر) لمقرهاا إلجتماعيا درهما
تم) أكر شاطريقا  شاطئا ل دا زنق7ا

 تخاحا  قر را  تالي):

منا  رأسمالا إلجتماعي)   رفعا
درهم) (200.000.00 في)  ملحددا
2.000)حص7اإجتماع78) ل ملقسماإلى)
 100.00 فئ7) منا إسم78ا بق8م7ا
با كامل) محررةا درهما ل2 حدةا
درهم،) (1.200.000.00 بمبلغ)
منها) درهما (2.000.000.00  8صبح)
بخلق) لح كا درهما (340.000.00
12.000)حص7اإجتماع78اجدودةامن)
100.00)درهما ل2 حدةاتع2يضا) فئ7)
على) ل ملستحق7ا  لدو2نا  سائل7ا
  شرك7امناطرفا  شريكا  2ح8د.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا إلبتد ئ78)   ضبطا
(،2021 و2 28) (7 بتاريخ) باو دودةا

تحتاعدد)26700.
ملخصاقصدا  نشر
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 دريبالشركاؤه)
ش.ح.م.م

شرك7ا تدق8قا وحسابات
 إلستشارةال وخبرة

62)شارعا ملقالم7،)عمارةاكاز ابيزنيس،)
  د ر  ب8ضاء

  هاتف):)05.22.45.10.91/92
  فاكس):)05.22.45.10.93

EU WINGS MED
اSOCIETE A RESPONSABILITEا

LIMITEE
A ASSOCIE UNIQUE

1.000.000.00ا:اAU(CAPITAL(DEا
DIRHAMS

Bdا,26ا:اSIEGE(SOCIALا
1ER(ETAGE(BURGONاANFAا

CASABLANCAا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)22)ماي)
لضعا  قان2نا  تأسي�ضي)) تما (2021
ح تا ملسؤل 78ا ملميز ت)  شرك7ا

  تا 78):)
  تسم78:)غرضا  شرك7اس2 ء)في)
 ملغرباألافيا وخارجا فائدتهااألا فائدة)

 ألغ8ار):
ص8ان7ا  طير ن.

ص8ان7ا وخط2ط) عمل8اتا جم8عا
في) لمساعدةا  طائر تا لخدماتا

  ت2قف.

ص8ان7ا  طائر ت) أعمالا جم8عا

 ألساس78الص8انتها.

إصالحامك2ناتا  طائر ت.

عمل8اتاتخزينا  طائر تالإز  تها)

لتفك8كها.

ل  تنظ8فا  د خلي)   غس8لا

ل وخارجيا لطائر ت.

تنف8ذكلاتدريباتا  طير ن.

 ستير دالتصدورا مل2 دالت2زيعها.

لبشكلاأعم،)فإناجم8عا ملعامالت)

أل) ألا  صناع78ا ألا  تجاري7ا  ملا 78ا

  عقاري7األا ملنق2 7األاغيرهاا ملرتبط7)

أل) كل8اا مباشرا غيرا ألا مباشرا بشكلا

بأهد فا  شرك7ا ملذك2رة) جزئ8اا

أعالهاألا  تياومكنهااأناتسهلاألاتعزز)

تط2را  شرك7النشاطها.

شارعا نفا) (96 (:  ملقرا إلجتماعي)

  طابقا ألللا ملكتبارقم)15.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأس8يهاا  نهائي.

:)  رأسمال)   رأسمالا إلجتماعي)

 1.000.000.00  إلجتماعيامحددافي)

حص7) (10.000 إلى) مقسما درهما

درهم) (100.00 فئ7) منا إجتماع78ا

با كامل) محررةا مكتتب7،)  ل2 حدة،)

حصصهم) حسبا  فائدةا  شركاء)

كا تالي):

حص7) (6.000  EU WINGS

إجتماع78.

حص7) (2.500   س8د  تباتيامر د)

إجتماع78.

عبدا  لط8ف) سالليا   س8دا

1.000)حص7اإجتماع78.

500حص7) نضال)   س8دا  ناديا

إجتماع78.

أياماامجم2عه)10.000)درهم.

تبتدئ) (:   سن7 إلجتماع78)

  سن7 إلجتماع78))فيا  فاتح))مناوناور)

لتنتهيافي)31)ديسمبر.

  تس8ير):)تماتع8يناكلامنا  س8د)

ل  س8دا  تباتي) فانسنزلا  2رنتيسا

فياتس8ير) مر داكمسيرونامساعدونا

  شرك7املدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

با در) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  ب8ضاء)بتاريخ)14)و2 28)2021)تحت)

رقم)726224.

لقداتماتس 8لا  شرك7ابا س ل)

با د ر)   تجاريا لمحكم7ا  تجاري7ا

  ب8ضاء)بتاريخ)14)و2 28)2021)تحت)

رقم)510791.
)ملخصاقصدا  نشر
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HBZ TRANSPORT
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
2)أبريل) تبعاا لعقدا  عرفيابتاريخ)

2015،)تمالضعاق2 نينا  شرك7اح ت)

 ملميز تا  تا 78):

.HBZ TRANSPORT(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

 مل2ض2ع):)

  نقلاو م8عا  بضائع.

  نقلالطن8االدل 8اا لبضائع.

  نقلا ملبردالطن8االدل 8ااملنتجات)

  بحر)...)إوخ.

شارعاال 7اأسماء) (:  ملقرا  رئي�ضي)

صاب)1) ملر�ضىا  ع28ن.

مبلغ) فيا حددا (:   رأسمال)

إلى) مقسم7ا درهما (100.000.00

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 ل2 حدة،)مقسم7اكاآلتي):

 400 عبدا  رح8ما  هبرة)   س8دا

حص7.

  س8داعي�ضىا  هبرة)400)حص7.

 200 عبدا  سالما  هبرة)   س8دا

حص7.

طرفا  س8د) منا تسيرا (:  إلد رة)

عي�ضىا  هبرة.

بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا إلبتد ئ78ابا ع28ن)

تحتا  رقم) (2016 أبريل) (6 بتاريخ)

  تحل8لياعدد)16763.

345 P
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AL YOUTESS BOUJDOUR
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
تبعاا لعقدا  عرفيابتاريخ)2)فبر ور)
2012،)تمالضعاق2 نينا  شرك7اح ت)

 ملميز تا  تا 78):
 AL YOUTESS (:   تسم78)

.BOUJDOUR
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
 مل2ض2ع):)

نقلا  بضائع.
  نقلالطن8االدل 8اا لبضائع.

  نقلا ملبردالطن8االدل 8ااملنتجات)
  بحر)...)إوخ.

شارعاال 7اأسماء) (:  ملقرا  رئي�ضي)
رقم)123)صاب)1) ملر�ضىا  ع28ن.

مبلغ) فيا حددا (:   رأسمال)
إلى) مقسم7ا درهما (500.000.00
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (5.000

 ل2 حدة،)مقسم7اكاآلتي):
 2.250   س8داعبدا  رح8ما  هبرة)

حص7.
  س8داعي�ضىا  هبرة)1.750)حص7.

 1.000   س8داعبدا  سالما  هبرة)
حص7.

 إلد رة):)تسيرامناطرف):
)  س8داعي�ضىا  هبرة.

ل  س8داعبدا  رح8ما  هبرة.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا إلبتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (2012 فبر ور) (13 بتاريخ)
با س ل) تس 8لهاا لتما (142/2012
  تجارياتحتا  رقما  تحل8لياعدد)

.11925
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 NAF CAR
SARLا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاا

2021)تمالضع) بتاريخافاتحاو2 28)
قان2ن))منظما شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدة))لح تا ملميز تا  تا 78):

ح ت) (NAF CAR (:   تسم78)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

  هدف):
كر ء  س8ار تادلناسائق.

  رأسمال):)حددفيامبلغ)100.000 
حص7امن) (1000 إلى) درهمامقسم7ا

فئ7)100.00)درهما ل2 حدة.
حيا ملس د) (:  ملقرا إلجتماعي)
 ملسيرة)1)زنق7اجبلاحبريا  د خل7.

  شركاء):
  س8دانافعيا  صغيرامغربياحامل)
 OD47929 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
  قاطناحيا  غفر ناتجزئ7ا إلنعاش)

رقم)4)  د خل7،
ن2  دونا الدري�ضي)   س8دا
حاملا لبطاق7ا  2طن78ارقم) ( مغربي)
MC105032)  قاطنا  حيا وحسني)

رقم)30)  د خل7.
مغربي)) زهر نا دريسا   س8دا
رقم) صاحبا  بطاق7ا  2طن78ا
OD36169))  سكناحيا  2حدةارقم)

.372
طرفا  س8د) منا تسيرا (:  إلد رة)

نفعيا  صغيراملدةاغيرامحدلدة.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
باملحكم7ا إلبتد ئ78)   ضبطا
 14 بتاريخ) ل دا  ذهبا با د خل7ا
 2021/1271 2021)تحتارقم) و2 28)

  س لا  تجاري)12929.
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 FCP SG SOCIAL IMPACT
FUND

رأسما ها1.000.000,00ادرهم
  كائنامقرها:ا  د را  ب8ضاء-ا55ا

شارعاعبدا مل2من
تأسيساصندلقامشتركا لت2ظ8ف
مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا (– (I
با د را  ب8ضاء)في)12)و2 28)2021،)تم)
لضعانظاما  تدبيرا صندلقامشترك)

 لت2ظ8فامميز تهاف8مااولي):
مشترك) صندلقا (: -)  شكـل)

 لت2ظ8ف
 FCP SG SOCIAL« (: -)  تسم78)

.«IMPACT FUND
-) ملــدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتاريخ)

 إلود عا  قان2نيا نظاما  تدبيرابكتاب7)

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجـاري7،)

عد احاالتا وحلا ملسبقاألا  تمدود)

 ملنص2صاعليهاافيا  قان2ناألافيانظام)

  تدبير.)

-) ملقر):)  د را  ب8ضاء)–)55)شارع)

عبدا مل2من.)

-) ملساهماتا ألل 78:)

درهم،) ملقسماإلى) ()1.000.000,00(

درهم) ()1.000( ح ت) سهما ()1.000(

بكاملها) ل حد،) ملكتتب7ا سهما  كلا

ل ملدف2ع7ا  ق8م7ابكاملهاانقد .)

(: مؤسس7ا  تدبير) (-

(،(»SOGECAPITAL GESTION»

خاضع7ا لقان2ن) مساهم7ا شرك7ا

 ملغربي،)  كائنامقرهاابا د را  ب8ضاء)

–)55)شارعاعبدا مل2منال ملمثل7اقان2نا)

مناطرفا  س8داكريما وحن2ط)؛)

(،»(SGMB(«(:(7مؤسس7ا  2ديع (-

خاضع7ا لقان2ن) مساهم7ا شرك7ا

 ملغربي،)  كائنامقرهاابا د را  ب8ضاء)

ل ملمثل7) عبدا مل2منا شارعا (55 (–

قان2ناامناطرفا  س8داعمراصنهاجي.

تما  تع8ين)  ملنتدبا لحسابات):)

وحسابات) ألالا منتدباا بصفتها

  صندلقا ملشتركا لت2ظ8ف،)

مكتب) ما 78:) سن2 تا ثالثا ملدةا

 .« A.SAAIDI ET ASSOCIES»

ومكن) الا كم78ا ألص2لا  تيا (-

 سترد دا ألسهمامنها):)))500.000,00) 

درهم

نظاما  تدبير) تما عتمادا (– (II

طرفا  ه8ئ7ا ملغرب78ا س2ق) منا

 2021 و2ن28) (12 ( بتاريخ)   رسام8لا

GP21112(.(تحتارقم

باإلود عا  قان2ني) تما  ق8اما (-III

بكتاب7ا  ضبطا دىا ملحكم7)

بتاريخ    تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

15)و2 28)2021)تحتارقم).)727122.
عنا ملستخلصال  ب8انات

348 P

 STE DES OUVRAGES

GENERAUX SOUVRAG
SARL

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78
رأسما هاا:ا10000ادرهم

ب8عاحصصالتغ8يرا ملسير
2021) نعقد) و2ن28) (15 بتاريخ)

 و معا  عاما  غيرا  عاديا شرك7)

محدلدةا ملسؤل 78) (SOUVRAG
مقرها) درهماا (10000 رأسما ها)

 إلجتماعيا إلقام7ا ملنظرا و م8ل)

سالا و دودة) (1 2)  شق7) 2)  عمارة)

  رباطاح8ثاتمتا ملصادق7اعلىاما)

ولي):

كانتابح2زة) حص7ا  تيا (40 ب8ع)

مد دارش8دا فائدةا  س8داب2شع8ب)

بلمختار.

بلمختار) ب2شع8با تع8ينا  س8دا

 ملسيرا و دود.

7.6)ل13)من) إعادةاص8اغ7ا  بند)

  نظاما ألسا�ضيا لشرك7).

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

بسال) باملحكم7ا إلبتد ئ78ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2 28) (12 بتاريخ)

.37045

349 P

 PIERCING STAR
SARL

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

 4 في) بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخا

تأسيساشرك7) تما قدا (2021 و2ن28)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةال  تياتحمل)

 وخصائصا  تا 78:

 PIERCING STAR(:(78تسم  

.SARL

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

  هدفا إلجتماعي):

ل  تس8ير،)  تدريب،)  إلستشارةا

تكن2 2ج8اا ملعل2مات) لأنظم7ا

ل  برمج8اتافيا ملغربالفيا وخارج.
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خدم7ا ملعل2م8اتا وح28ي7.

خدم7ا ملعل2م8اتا وح28ي7.

خدم7اتط2يرا  برمج8ات.

تصدورا وخدماتاإلىا وخارج.

لحزم) تس2يقا  برمج8اتا

لأجهزةا  كمب28تر)   برمج8اتا

ل مل2 دا  الزم7) ل ألجهزةا إل كترلن78ا

شبكاتا  كمب28تر) لإد رةا إلنشاء)

لأنظم7ا ملعل2مات.

تقدوم) فيا ل ملساعدةا   دعما

مجالا مل2 ردا  بشري7) فيا  وخدماتا

فيا  ت2ظ8ف) لمساعدا لس8طا

تط2ير) لمر قب7ا لتحسينا ل  تدريبا

,أنظم7ا ملعل2مات)   بن78ا  تحت78)

لشبكاتا  كمب28تر.

أعمالا  تصم8م) بكاف7ا   ق8اما

مجاالت) فيا ل  ص8ان7ا ل  تط2يرا

لنظما ملعل2مات) شبكاتا وحاسبا

ل إلتصاالت.
رأسا ملال):)20.000)درهمامقسم)

درهم) (100 حص7امنافئ7) (200 إلى)

وحص7ا  2 حدةاكمااولي):

 120   س8دامحمداطاريقاد لدة)

حص7اإجتماع78.

 20 م2د) دلم2ا كا�ضيا   س8دةا

حص7اإجتماع78.

 مل م2ع):)200)حص7اإجتماع78.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

  سن7ا ملا 78:)منافاتحاوناوراإلى)31 

)مناكلاسن7امااعد ا  سن7) ديسمبر)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.
زنق7ال دازيز) (4 (:  ملقرا إلجتماعي)

أكد ل) (7   طابقا  ثا ثا  شق7ارقم)

  رباط.

:)تسيرا  شرك7امناطرف)   تس8ير)

)محمداطارقاد لدةاملدةاغير)   س8د)

محددة.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)
تحتارقم)116207)ل  س لا  تجاري)

رقم)153529.

350 P

BLUWR

SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيس
في مؤرخا عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

4)و2ن28)2021،)قداتماتأسيساشرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةال  تياتحمل)

 وخصائصا  تا 78):

BLUWR SARL(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

  هدفا الجتماعي):)در س7التصم8م)

منص7) (:  مل2 قعا إل كترلن78األاغيرها)

ح8ث) إ كترلن78ا لتدلينا الجتماعيا

يشاركا ملستخدم2نا ملحت2ى.

تصدورا وخدماتاإلىا وخارج.

20.000)درهمامقسم) (: رأسا ملال)

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (200 إلى)

 لحص7ا  2 حدةاكمااولي):

 196 د لدة) طارقا محمدا   س8دا

حص7ا جتماع78)؛

حص7) (4 أنط2 ن) زي8كرا   س8دا

 جتماع78)؛

 مل م2ع):)200)حص7ا جتماع78.

 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)منا  تأسيس)

  نهائي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

:)4،)زنق7ال دازيز،)  ملقرا الجتماعي)

  طابقا  ثا ث،)  شق7ارقم)7،)أكد ل)

  رباط.

تسيرا  شرك7امناطرف) (:   تس8ير)

غير) ملدةا د لدةا   س8دامحمداطارقا

محددة.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

با رباط) بمحكم7ا  تجاري7ا   قان2نيا

تحتارقم)116206)ل  س لا  تجاري)

رقم)153527.

351 P

 M PIRES CONSTRUCTION

«MPC«
SARL AU

  س لا  تجاريارقما153525

تأسيساشرك7
في مؤرخا عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

4)و2ن28)2021)با رباطاقداتماتأسيس)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةال  تي)

تحملا وخصائصا  تا 78):

 M PIRES (:   تسم78)

CONSTRUCTION «MPC« SARLا

AU

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د.

:) ألشغال)   هدفا الجتماعي)

 ملختلف7ال  بناء)؛

مهندسا ستشاري)؛

مقاللافيا  ترك8باتا  كهربائ78.

50.000)درهمامقسم) (: رأسا ملال)

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (500 إلى)

 لحص7ا  2 حدةاكمااولي):

  س8دابريزامكس8مارلبرت2ا 2رنت)

50)حص7ا جتماع78)؛

 مل م2ع):)500)حص7ا جتماع78.

 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)منا  تأسيس)

  نهائي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

:)4،)زنق7ال دازيز،)  ملقرا الجتماعي)

  طابقا  ثا ث،)  شق7ارقم)7،)أكد ل)

  رباط.

تسيرا  شرك7امناطرف) (:   تس8ير)

  س8دابريزامكس8مارلبرت2ا 2رنتاملدة)

غيرامحددة.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

با رباط) بمحكم7ا  تجاري7ا   قان2نيا

تحتارقم)116205)ل  س لا  تجاري)

رقم)153525.

352 P

ASSEMAK JOSEPHE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكالح8د
تأسيساشرك7

 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ
با د را  ب8ضاء) (2020 أكت2بر) (19
مسؤل 78) ح تا شرك7ا تأسيسا تما
ح تا  شريكالح8دالح ك) ( محدلدة)

لفقا مل2 صفاتا  تا 78):
.ASSEMAK JOSEPHE(:(78تسم  

  نشاطا الجتماعي):)مطعم.
 ملقرا الجتماعي):)5)شارعاعبداهللا)
بناواسيناعمارةاب8الدلناطابق)5)رقم)

5)  د را  ب8ضاء.
 ملدة):)99)سن7.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهم)
جزء)إلى)1000)سهم)100)درهما سهم)
إلى) لأسندتا با كاملا نقد ا حررتا

  شركاء)كا تالي):
  س8داو2سفاجبر ن)1000)سهم.
  تس8ير):)تماتع8ينا  س8داو2سف)

جبر ناكمسيراملدةاغيرامحددة.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافيامتماديسمبر.
 إلرباح):)تقسماألاتنقلابعداخصم)

 الحت8اطا  قان2ني.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
بتاريخ با د را  ب8ضاء)    تجاري7ا

 6)و2 28)2021)تحتارقم)725730.
  س لا  تجاريارقم)509741.

353 P

A.W AIR LOGISTIC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكالح8د
تأسيساشرك7

 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ
با د را  ب8ضاء) (2021 أبريل) (29
مسؤل 78) ح تا شرك7ا تأسيسا تما
ح تا  شريكالح8دالح ك) ( محدلدة)

لفقا مل2 صفاتا  تا 78):
.A.W AIR LOGISTIC(:(78تسم  

  نشاطا الجتماعي):)ت2زيعاقنينات)
 اللكس ين.
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 ملقرا الجتماعي):)5)شارعاعبداهللا)
بناواسيناعمارةاب8الدلناطابق)5)رقم)

5)  د را  ب8ضاء.
 ملدة):)99)سن7.

رأسمال):)حددافي)100.000)درهم)
جزء)إلى)1000)سهم)100)درهما سهم)
إلى) لأسندتا با كاملا نقد ا حررتا

  شركاء)كا تالي):
 1000 عصام) ألماديا   س8دا

سهم.
  تس8ير):)تماتع8ينا  س8داألمادي)

عصاماكمسيراملدةاغيرامحددة.
من) تبتدئا (:   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناورالتنتهيافيامتماديسمبر.
 إلرباح):)تقسماألاتنقلابعداخصم)

 الحت8اطا  قان2ني.
تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)
بتاريخ با د را  ب8ضاء)    تجاري7ا
 21)و2ن28)2021)تحتارقم)723360.

  س لا  تجاريارقم)507565.
354 P

NOUCHANNA
SARL AU

تأسيساشرك7
(:   لقبا الجتماعي)

NOUCHANNA SARL AU
ح تا شرك7ا :ا   شكلا  قان2نيا

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
  شركاءا:ا  س8داصاوحانشان7ابا

QA62691لا
)مئ7اأالف) (100.000 (: رأسا ملال)

درهم(.
 1000 (:  وحصصا الجتماع78)

حص7ا لس8داصاوحانشان7.
 ملسير):)  س8داصاوحانشان7.

 ملقرا الجتماعي):)إقام7)30)  شق7)
م2اليا حمدا 2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسان)-)  رباط.
  هدفا الجتماعي):)أعمالامختلف7)
لأعمالا  بناء)/)  نقلال  ل2جيست8ك.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
رقما  س ل) با رباطا   تجاري7ا

  تجاري)153531.
355 P

AN OUNA
SARL AU

تأسيساشرك7
 AN OUNA (:   لقبا الجتماعي)

.SARL AU
ح تا شرك7ا :ا   شكلا  قان2نيا
مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.

  شركاءا:ا  س8دامصطفىاملر نيا
.AD52554بالا

)مئ7اأالف) (100.000 (: رأسا ملال)
درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)
حص7ا لس8دامصطفىاملر ني.

 ملسير):)  س8دامصطفىاملر ني.
إقام7) (06 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

1545)تجزئ7األالدازعيراعيناع2دة.
:)  نقل)   هدفا الجتماعي)
ل  ل2جيستك) /)  نقلا  ألشخاص)
على) /)  نقلا /)  نقلا ملستخدمين)

حسابا  غير.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
رقما  س ل) با رباطا   تجاري7ا

  تجاري)133459.
356 P

SOUHAIB
SARL AU

تأسيساشرك7
 SOUHAIB (:   لقبا الجتماعي)

.SARL AU
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.

  شركاء):)  س8داسلماناصادقاب)
.AD101235(ل

)مائ7اأ ف) (100.000 (: رأسا ملال)
درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)
حص7ا لس8داسلماناصادق.

 ملسير):)  س8داسلماناصادق.
حير) (17 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

  س2قاعيناع2دة.
  هدفا الجتماعي):)أنشط7ا  دعم)
/)تس8يرافيا مل الا  فالحي/)  تجارةافي)

 ملنت2جاتا  فالح78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78)-)تمارة.

رقما  س لا  تجاري):)133753.
357P

 ENTREPRISE HAKIM
CHAHID TRANS

تأسيساشرك7
 ENTREPRISE(:(لقبا الجتماعي  

.HAKIM CHAHID TRANS
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.

عبد) شاه8دا :)  س8دا   شركاء)
.A730070(وحك8مابال 

)مائ7اأ ف) (100.000 (: رأسا ملال)
درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)
حص7ا لس8داشاه8داعبدا وحك8م).

عبد) شاه8دا :)  س8دا  ملسير)
 وحك8م).

 ملقرا الجتماعي):)إقام7)30)  شق7)
م2اليا حمدا 2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسان)-)  رباط.
:)  نقل)   هدفا الجتماعي)
ل  ل2جيست8ك/) /)  نقلا  ألشخاص)
على)   نقلا ملستخدمين/)  نقلا

حسابا  غير.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابا رباط.
رقما  س لا  تجاري):)153599.

358P

TRANS FRERES PRO
تأسيساشرك7

 TRANS (:   لقبا الجتماعي)
.FRERES PRO

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.

  شركاء):)  س8داهشاما  2ردياب)
.AD177260(ل

)مائ7اأ ف) (100.000 (: رأسا ملال)
درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)
حص7ا لس8داهشاما  2ردي.

 ملسير):)  س8داهشاما  2ردي).

 ملقرا الجتماعي):)إقام7)30)  شق7)
م2اليا حمدا 2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسان)-)  رباط.

:)  نقل)   هدفا الجتماعي)

-)  نقل) ل  بضائع)  ملستخدمينا

/)  نقلاعلىاحساب) ل  ل2جيست8ك)

  غير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابا رباط.
رقما  س لا  تجاري):)152627.

359P

TRANS EL HASS
SARL AU

تأسيساشرك7
 TRANS EL (:   لقبا الجتماعي)

.HASS

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.
  شركاء):)  س8داب2عزةا وحسالي)

.AD122566(بال
)مائ7اأ ف) (100.000 (: رأسا ملال)

درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)

حص7ا لس8داب2عزةا وحسالي).

 ملسير):)  س8داب2عزةا وحسالي).
إقام7) (01 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

1544)تجزئ7األالدازعيراعيناع2دة.

:)  نقل)   هدفا الجتماعي)

 ل  ل2جيست8ك)/)  نقلا ملستخدمين)/

  نقلاعلىاحسابا  غير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7اتمارة.
رقما  س لا  تجاري):)133463.

360P

ELKHATIRI GM
SARL AU

تأسيساشرك7
 ELKHATIRI (:   لقبا الجتماعي)

.GM SARL AU

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 8اتامحدلدةابشريكالح8د.
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:)  س8داهشاما وخاثيري)   شركاء)

.X164246(بال

)مائ7اأ ف) (100.000 (: رأسا ملال)

درهم(.

 1000 (:  وحصصا الجتماع78)

حص7ا لس8داهشاما وخاثيري).

 ملسير):)  س8داهشاما وخاثيري).

حي) (160 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

  نصراقطاع)2)عيناع2دة.

  هدفا الجتماعي):)قاع7ا  رياض7)

  تجارةافيامعد تا  رياض78)/)  نقل)

ل  ل2جيست8ك.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78اتمارة.

رقما  س لا  تجاري):)133461.

361P

KACHOUR

SARL AU

رأسما هاا  تجاريا:ا100.000ادرهم.

 ملقرا الجتماعيا:اشارعا وحسنا

  ثانياإقام7ايسم8ن7اعمارةابارقما

45ا-اتمارة.

   س لا  تجاريابتمارةاتحتارقما:

.131297

محضرا شرك7) بمقت�ضىا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (KACHOUR

لح8د،) ملنعقد)  ملحدلدةا شريكا

تح2يل) تقررا (2021/06/01 بتاريخ)

 ملقرا الجتماعياإلىاتجزئ7ارياضاألالد)

لنت8ج7) (،12 رقم) (2 عمارة) أمطاعا

تح8ينا  عقدا  عرفي) تما  ذ كا

 لشرك7.

هذه) تما إلود عا  قان2نيا كلا

  2ثائقا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)

تحت) (2021/07/14 بتاريخ) بتمارةا

رقم)6150.

362P

 ALMAAWA

LILISKANEINVEST

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اد تا

  شريكا  2ح8د

رأسما هاا100.000,00ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا

202اشارعاعبدا مل2منارقما5ا  طابقا

  سفليا  د را  ب8ضاء

  تأسيس

مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا

 17/06/2021 با د را  ب8ضاءبتاريخ)

تماتأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

ح تا وخصائصا  تا 78):

 ALMAAWA (:   تسم78)

.LILISKANEINVEST

-)  غرضا الجتماعي):)تعنىا  شرك7)

أل) د خلا ملغربالاخارجه,) فائدتهاا

 لغيراب):

  ترليجا  عقاري)؛

شارع) (202 (: -) ملقرا الجتماعي)

5)  طابقا  سفلي) رقم) عبدا مل2منا

  د را  ب8ضاء.

-)رأسا ملال):)حددارأسمالا  شرك7)

ل) مقسم7ا درهما (100.000,00 في)

 100 حص7ا جتماع78ابق8م7) (1000

لمحررة) مكتتب7ا درهما لحص7،)

با كاملا فائدة

 100 معادا وحساني) *  س8دا

حص7.)

-) ملدة):)99)سن7ا بتد ء امناتاريخ)

  تأسيس

فاتح) منا (: -)  سن7ا الجتماع78)

وناوراإلى)31)ديسمبرامناكلاسن7

-)  تس8ير):)تسيرا  شرك7امناطرف)

  س8دامعادا وحساني.

تما إلود عا  قان2ني)

باملحكم7  تجاري7ابا د را  ب8ضاء.

  س لا  تجاري):)510429.
 إلشارةالا  ب8ان

363 P

 SPEED SPLASH شركة
SARLااا

كر جابعمارةا  فض8ل7اعرص7ا  باشاا
جليزامر كش

تأسيساشرك7ا
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إنشاء) تما بمر كشا (21/06/2021
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا إقام7ا لا
تتضمنا ملميز ت) لا  تيا  ملحدلدةا

  تا 78)):
-ا  تسم78اSPEED SPLASH SARLاا
:)-)غسلاجم8ع) -)غــــرضا  ـــشركــ7)

 ن2 عا ملركبات)
))-)غسلالص8ان7ا  س8ار ت)

-)ب8عالشر ء)جم8عاقطعا  غ8ار
بعمارة) كر جا (: مــــقــــرا  ـــشركــــ7) (-
  فض8ل7اعرص7ا  باشااجليزامر كش
أ ف) مئ7ا (: رأسمالا  شركـــــــ7) (-
 1000 درهم))DH (100.000,00)من)
درهما لحص7) (100 بثمن) حص7ا

مقسماكمااولي):)
 500 ( وحيىا و ماري) -  س8د))

حص7
-)  س8د))واسينا وتام8ل2دي))500 

حص7
تسع7الاتسع2ن) (: مدةا  شرك7) (-

سن7))99)سن7(.)
تس8ير) وت2لىا (: تس8يرا  شرك7) (-
  شرك7اكلامنا  س8داوحيىا و ماري)

لاواسينا وتام8ل2دي
تبتدئامن) (: -)  سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلىانهاو7اديسمبر.)
تما إلود ع) (: -) إلود عا  قان2ني)
  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابمر كش)
رقم) تحتا (02/07/2021 بتاريخ)

.125249
363P مكرر

M M R INVEST
اS.A.R.Lا

ك8ل2مترا15ا،اطريقافاسا،امر كش
تأسيساشرك7ا

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إنشاء) تما بمر كشا (07/06/2021
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا إقام7ا لا
تتضمنا ملميز ت  لا  تيا  ملحدلدةا

  تا 78)):

 M M R INVEST : -)  تسم78)

S.A.R.L

-)غــــرضا  ـــشركــ7):)

-)تس8يراد را  ض8اف7-)  رياض.

منعشاعقاري)-

))-)  تصدورالا الستير د

(، (15 ك8ل2متر) (: مــــقــــرا  ـــشركــــ7) (-

طريقافاس)،)مر كش.
أالف) مائ7ا (: رأسمالا  شركـــــــ7) (-

 1000 من) ()100.000,00( درهم)

درهما لحص7) (100 بثمن) حص7ا

مقسماكمااولي):)

  MAURIZIO GRASSO -  س8د)

500)حص7)؛

MOUNIA EL OUALID(س8دة  (-

500)حص7.
تسع7الاتسع2ن) (: مدةا  شرك7) (-

سن7))99)سن7(.)

تس8ير) وت2لىا (: تس8يرا  شرك7) (-

 MAURIZIO :)  س8د)   شرك7)

 MOUNIA EL لا  س8دة) (GRASSO

.OUALID

تبتدئامن) (: -)  سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلىانهاو7اديسمبر.)

تما إلود ع) (: -) إلود عا  قان2ني)

  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابمر كش)

رقم) تحتا (29/06/2021 بتاريخ)

.125520

364 P

UNIVERCAM
S.A.R.L AU

RC(n°510087ا

تأسيساشرك7
-)بمقت�ضىاعقداعرفـيامؤرخافي) (I
إود عا  قان2ن) تما (،30/06/2021

ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدة.)لاح تا ملميز تا  تا 78):

 UNIVERCAM (:   تسم78)

S.A.R.L AU

في) :)  غرضامنا  شرك7ا   هدف)

جم8عا  بلد ناه2اتنف8ذامااولي):

إنشاء ت) ألا أعمالا مقاللا (•

مختلف7.
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شارع) (26 (:  ملقرا الجتماعي)
 3 رقم) سلطانا  طابقا الللا مرسا

  د را  ب8ضاء.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.
:)  رأسمال)   رأسمالا الجتماعي)
 .50.000,00 في) محددا  الجتماعيا
حص7) (500 إلى) مقسما درهما
درهم) (.100 فئ7) منا  جتماع78ا
 ل2 حدة،)مكتتب7الامحررةابا كامل.

  سن7ا الجتماع78):)تبتدئا  سن7)
 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبر.
تماتع8ينا  س8داشاب7) (:   تس8ير)

رحالامسير ا لشرك7.
تما إلود عا  قان2ني) (-II
با س لا  تجاريا دىا ملحكم7)
بتاريخ) با د را  ب8ضاء،)   تجاري7ا
تحتارقم726057. (،.02/07/2021

س لاتجاري)510027.
ملخصاقصدا  نشر

365 P

TRELEC
S.A.R.L AU

RC(n°510085ا
تأسيساشرك7

مؤرخ) عرفـيا عقدا بمقت�ضىا (- (I
إود عا  قان2ن) تما في22/06/2021،)
ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةالاح تا ملميز تا  تا 78):
TRELEC S.A.R.LAU(:(78تسم  

في) :)  غرضامنا  شرك7ا   هدف)
(•: ولي) ماا تنف8ذا ه2ا جم8عا  بلد نا

أعمالا  ترك8باتا  كهربائ78.
شارع) (26 (:  ملقرا الجتماعي)
 3 رقم) سلطانا  طابقا الللا مرسا

  د را  ب8ضاء.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.
:)  رأسمال)   رأسمالا الجتماعي)
 .50.000,00 في) محددا  الجتماعيا
حص7) (500 إلى) مقسما درهما
100..درهم) فئ7) منا  جتماع78ا
 ل2 حدة،)مكتتب7الامحررةابا كامل)

  سن7ا الجتماع78):)تبتدئا  سن7)

 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبر.

  تس8ير):)تماتع8ينا  س8داب2صل8ح)

مصطفىامسير ا لشرك7.

تما إلود عا  قان2ني) (-II

با س لا  تجاريا دىا ملحكم7)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء،)   تجاري7ا

رقم726055  تحتا (،.02/07/2021

س لاتجاري)510025.
ملخصاقصدا  نشر

366 P

 SALLE DES FETTES AL

ANOUAR
تأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

ح تاشريكالح8د
بمقت�ضىاعقداعرفيامحررابتاريخ)

شرك7) تأسيسا تما (22/06/2021

ح تا وخصائصا  تا 78):)

ح تاشريكالح8داشرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78

شريك) ح تا   شكلا  قان2ني):)

لح8داشرك7امحدلدةا ملسؤل 78.

 SALLE DES (:  إلسما إلجتماعي)

 : FETES AL ANOUAR

  هدفا إلجتماعي):

قاعاتا الستقبال) تأجيرا (•

لتنظ8م)  لمناسباتا الحتفا 78،)

لتقدوم)  ملناسباتا الحتفا 78،)

  طعام.

•)تنظ8ماأياحدثاعاماألاخاصاأل)

 و م2عا  عام7ال ملؤتمر تال  ندل ت.

أي) علىا ل إلشر فا •)  تنظ8ما

حفل7األاحفلا ستقبالاألاب2ف8هاأل)

نزه7اترفيه78األعمل)؛

لا ملطعم7) تم2ينا وحفالتا (•

  تقل8دو7.

 ملقرا اإلجتماعي):)أرضاسرةاألالد)

س8دياعبدا  نبياشالالتا ملحمدو7.

 ملدة)):)99)سن7امناتاريخا  تس 8ل)

فيا  س لا  تجاري.

:)  س8داح2دور)   شريكا  2ح8د)
عبد  هادي)100)حص7اإجتماع78.

 10.000 (:   رأسمالا إلجتماعي)
حص7) (100 إلى) مقسما درهما
درهم) (100 فئ7) منا إجتماع78ا

 ل2 حدة.
ح2دور) :)  س8دا   تس8ير)

عبد  هادياملدةاغيرامحدلدة.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا (-
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
بتاريخ) (1520 رقم) تحتا باملحمدو7ا

 .07/07/2021
367 P

 NYLY NOUR
تأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78

بمقت�ضىاعقداعرفيامحررابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (11/03/2021

ح تا وخصائصا  تا 78):)
  شكلا  قان2ني):)شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78.
 NYLY NOUR(:(إلسما إلجتماعي 

  هدفا إلجتماعي):)
•) ملقال 7ا  عام7افياحفرال  دفن)

لص8ان7ا ملقابر.
•)أعمالا  بستن7.

•)تأجيرالتجهيزا ملقاهيال ملطاعم.
•)أعمالاطالء) ملباني.

م2 قف) لتأجيرا حر س7ا (•
  س8ار ت.

•)أعمالابناء)متن2ع7.
لتصدور) ل ستير دا لب8عا شر ء) (•

جم8عا ملنتجاتال مل2 دال ملعد ت.
شارع) (26 (:  ملقرا إلجتماعي)
 3 1)  شق7) مرسا  سلطانا  طابق)

  د را  ب8ضاء.
 ملدة)):)99)سن7امناتاريخا  تس 8ل)

فيا  س لا  تجاري.
فرحات) :)  س8دا  ن8ليا   شركاء)

750)حص7اإجتماع78.
-)  س8دا  ن8ليامرل ن)250)حص7)

إجتماع78.
 100.000 (:   رأسمالا إلجتماعي)
حص7) (1000 إلى) مقسما درهما
إجماع8هامنافئ7)100)درهما ل2 حدة.

تماتع8ينا  س8دا  ن8لي) (:   تس8ير)
مرل ناكمسيراملدةاغيرامحدلدة.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

725636)بتاريخ)06/07/2021.
368 P

 CONSTRUCTION DE
 «HAUTE QUALITE
اشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا
رأسما ها100000.00ادرهم

لمقرهاا إلجتماعيا  كائنابا23ازنق7ا
ب2ريدا  طابقا3ا  رقما5ا  صخ2را

  س2د ءا  د را  ب8ضاء
تأسيساشرك7

تأسيس) تما بمقت�ضىاعقداعرفيا
ح ت) محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

 ملميز تا  تا 78)):
محدلدة) شرك7ا (:   شكل)

 ملسؤل 78.
 CONSTRUCTION DE (:  السم)

. HAUTE QUALITE
منعشاعقاريالأشغال) (:   هدف)

  بناء).)
ب2ريدا  طابق) زنق7ا (23  ملقر)
5)  صخ2را  س2د ء) 3)  رقم)

  د را  ب8ضاء.
 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناإنشاءها.

 100000.00: رأسمالا  شرك7)
درهم.

 وحصصا  ع8ن78):)
 .50000 بنط8بي) :) ملهديا   س8د)
حص7ا جتماع78) (500 (: يعني) درهما

بق8م7)100)درهما لحص7.
 .50000 و2سفابنط8بي) (:   س8د)
حص7ا جتماع78) (500 (: يعني) درهما

بق8م7)100)درهما لحص7.
درهم) (100000.00 ( (:  مل م2ع)
يعني)1000)حص7ا جتماع78).)بق8م7)

100)درهما لحص7.
من) :) بتد ء)   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)مناديسمبر.
:)  س8داو2سف) مسيرلا  شرك7)

بنط8بي
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باملركز) تما إلود عا  قان2نيا
با د را  ب8ضاء)  و ه2يا الستثمارا

  كبرى.
  س لا  تجاريارقم)496291

 إلشارةال  ب8ان

369 P

 DESWORK
SARLAU

عرفيا ملؤرخ) عقدا بمقت�ضىا
 20/04/2021 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)
ح ت) شرك7ا إنشاء) قررل ا  شركاء)
 ملسؤل 78ا ملحدلدةا  شريكا  2ح8د)

ح تا وخصائص)) آلتو7)):
DESWORK SARLAUتسمو7اا:ا  

فيا الشغال) :)مقاللا   غرض))
  عام7ا لا  بناء

إقام7ا  بستان) (:  ملقرا الجتماعي))
2)عمارة)1) ملحل)1)س8ديا  برن2�ضي)

  د ر  ب8ضاء
درهم) (2000000 (: رأسما ها)
مجزئ7اإلى)20000)حص7ابق8م7)100 

درهما لحص7)
إد رتها):)يسيرا  شرك7ا  س8داناوت)

ل عليامعاد
تما الاود عا  قان2نيا دىاكتاب7)
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
تحت) (2021 و2 28) (07 و2م) با ب8ضاء)
با س ل) ل ملق8دةا (725972   رقم)

  تجارياتحتارقم)509971
370 P

صومازيغ صولصيون
شركـ7امحدلدةا ملسؤل 78ابشريكا
لح8دارأسما هاا100.000ادرهم

حيا  نس8ماإقام7ام2نىاعمارةا217ا
رقما131

  د را  ب8ضاءا-ا ملغرب
  ـتــأسـيـس

عرفي) عقدا بمقت�ضىا
بتاريخا  د را  ب8ضاء) با د را  ب8ضاء)
تحريرا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25
 ألسا�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)
خاص8تها) ح تا  شريكا  2ح8دا

كا تالي)):

  تسم78):)ص2مازيغاص2 ص28ن

لترك8ب) لدر س7ا ب8عا (:   هدف)

لص8ان7الإصالحالتجارةا ملستلزمات)

ل مل2 دا  صناع78.

جم8عا ملعامالت) عام7,) بصف7ا لا

  تجاري7األا الستير دو7األا  صناع78)

ألا  عقاري7) ألا ملنق2 7ا ألا ملا 78ا

 ملرتبط7ابشكلامباشراألاغيرامباشر)

باألش8اء) ملذك2رةاأعالهاألا  تياومكن)

أناتساهمافياإنماء)  شرك7...

حيا  نس8م) (:  ملقرا الجتماعي)

رقم) (217 عمارة) منىا إقام7ا

131  د را  ب8ضاء)-) ملغرب

 ملدة):)99)سن7).

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

عن) سددتا وحصصا درهما (100

كاملهااللزعتاعلىا  شريك7ا  2ح8دة)

  س8دةامازغاسع8دة.

:عهدابهاملدةاغيرامحددة)   تس8ير)

مطلق7ا لس8دة) بصالح8اتا لا

بحيا  نس8م) سع8دةا ملق8م7ا مازغا

 131 رقم) (217 عمارة) م2نىا إقام7ا

  د را  ب8ضاء.

ٍ لى31  وناور) (1 من) (:   سن7ا ملا 78)

ديسمبر).

5%) الحت8اطا  قان2ني) (:  ألرباح)

و2ضع) ألا ونقلا ألا و2زعا أماا ل  باقيا

تحتا الحت8اطاحسبمااوقررها و مع)

  عام.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا

 01/07/2021 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

تحتارقم)725159. 

فيا  س ل) تس 8لا  شرك7ا تما

باملحكم7ا  تجاري7)   تجاريا

 01/07/2021 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

تحت)509271.
مناأجلا  تخل8صالا إلشهار)

371 P

تأسيساشرك7
 SERVAL ASSET
MANAGEMENT

في) مؤرخا عرفـيا عقدا بمقت�ضىا
إود عا  قان2ن) تما (،02/06/2021
ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا
لح ت) ل حدا بشريكا  ملحدلدةا

 ملميز تا  تا 78):
 Serval Asset (:   تسم78)

Management
  هدف):)مستشار))مالي)؛

س2م78) :زنق7ا  ملقرا الجتماعي)
 قام7اشهرز د)3)  طابق)5)  رقم)22 

بلميا  د را  ب8ضاء
تاريخ) منا سن7ا بتد ء) (99:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.
:)  رأسمال)   رأسمالا الجتماعي)
درهم) (100.000  الجتماعيامحددافي)
حص7ا جتماع78) (1000 إلى) مقسما
منافئ7)100)درهما ل2 حدة،)مكتتب7)

لمحررةابا كاملالم2زع7ا فائدة):
سلمىا بخار.

 مل م2ع):)1000)حص7.
:تبتدئا  سن7)   سن7 الجتماع78)
 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبر.
  تس8ير):)تماتع8ينا  س8دةاسلمى)

 بخار
با س ل) تما إلود عا  قان2نيا (-II
  تجاريا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
(،2/07/2021 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

تحتارقم)509325
ملخصاقصدا  نشر
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MASHUP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعيا10ا
زنق7ا وحري7ا  طابقا3اشق7ا5ا

-  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

414155
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (25/09/2012
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78):

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  القتضاء)

MASHUP

مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

إشهارالا ستشارةافيا  ت2 صل

 10 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  5 شق7) (3 زنق7ا وحري7ا  طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 (: مبلغارأسمالا  شرك7)

درهم،)مقسماكا تالي):

 334 (: من78ا  شق2ري)   س8دةا

حص7ابق8م334007)درهم.

  س8دامحمدامهديا  ساقي):)333 

حص7ابق8م333007)درهم.

 333 (: سهاما  سم8ج)   س8دةا

حص7ابق8م7)33000)درهم.

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) من78ا  شق2ريا   س8دةا

  د را  ب8ضاء.

مهديا  ساقي) محمدا   س8دا

عن2 نها  د را  ب8ضاء.

عن2 نه) سهاما  سم8جا   س8دةا

  د را  ب8ضاء.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7):

عن2 نه) من78ا  شق2ريا   س8دةا

  د را  ب8ضاء.

باملركز) تما إلود عا  قان2نيا

 و ه2يا الستثمارا لد را  ب8ضاء

373 P

شـركـة إماياطكسش.ذ.م.مش.و
IMAYATEX SARL D’ASSOCIEا

UNIQUE

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2021 ماي) (27 بتاريخ) با ب8ضاء)

لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7) تما

محدلدةا ملسؤل 78ا  شريكا  2ح8د)

ح تا وخصائصا  تا 78):)
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  تـسـمـ8ـ7))):)إماواطكساش.ح.م.م)

ش.ل.

) الستير د،)   هـدفا الجتماعي)

لتصن8عا ملالبس)   تصدور،  ت2زيع،)

 و اهزة.

جم8عا  عمل8ات) عاما لبشكلا

لغير) ل  عقاري7ا ل  تجاري7ا  ملا 78ا

  عقاري7اباملغرباألاباوخارجالا  تيامن)

شأنهااأناتساعداعلىا كتمالا  هدف)

أعاله.

 1-2 تجزئ7) (:  ملقرا الجتماعي)
1) ملنطق7) زنق7)   طابقا  ثا ث،)

س8دي) رش8دا م2اليا   صناع78ا

عثمانا  د را  ب8ضاء.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شركـ7)

درهمامقسم7) (100.000   شرك7افي)

على)1000)حص7امنافئ7)100)درهم)

كلهاامنانصيب) مجم2عهاا  لحص7،)

  س8دا  شنت2فيامحمدانصر  دون.

من) تسيرا  شرك7ا (:   ـتـسـ8ير)

طرفا  س8دا  شنت2فيامحمدانصر)

  دوناكمسيرالشريكالح8داملدةاغير)

محددة.

  سن7ا الجتماع78):)تبتدئا  سن7)

 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبرامناكلاسن7.

99)سن7ا بتد ء)مناتاريخ) (:   ـمـدة)

  تس 8لابا س لا  تجاري.)

باملركز) تما (:  إلود عا  قانـ2ني)

في)  و ه2يا إلستثمارابا د را  ب8ضاء)

23)و2ن28)2021)تحتارقم:)502155.

خالص7امناأجلا  نشر)
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 NEW B INVEST
SARL AU

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفـيا عقدا بمقت�ضىا (-I
إود عا  قان2ن) تما في03/05/2021،)

ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدة.)لاح تا ملميز تا  تا 78):

 NEW B INVEST (:   تسم78)

SARL AU

  هدف):)ب8عاإكسس2 ر تا مل2ض7

شارعاشارع) (15 (:  ملقرا الجتماعي)
  هدهدامرساسلطان)-)  د را  ب8ضاء
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.
:)  رأسمال)   رأسمالا الجتماعي)
100.000.درهم)  الجتماعيامحددافي)
حص7ا جتماع78) (1000 إلى) مقسما
منافئ7)100..درهما ل2 حدة،)مكتتب7)

لامحررةابا كامل.
  سن7ا الجتماع78):)تبتدئا  سن7)
 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبر.
  تس8ير):)تماتع8ينا  س8دةا بتسام)

 وخناتيامسير ا لشرك7
تما إلود عا  قان2ني) (-II
با س لا  تجاريا دىا ملحكم7)
بتاريخ) با د را  ب8ضاء،)   تجاري7ا

10/06/2021،)تحتارقم506307
ملخصاقصدا  نشر
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 DATACHA « شركة
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اح تا

شريكال حد
رأسما هاا100.000.00ادرهم

لامقرهاا الجتماعيا  كائناب05ا
زنق7ادوكسم8دا  طابقا01ارقما02ا

بنجدو7ا  د را  ب8ضاءا
تأسيسا

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تم) (22/10/2020 في) با ب8ضاء)
محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا
ح تا ملميز ت) ل حدا شريكا ح تا

  تا 78)):
محدلدة) شرك7ا (:   شكل)

 ملسؤل 78.
. «DATACHA«(:(السم 

لإنتاج) لتصم8ما تط2يرا (:   هدف)
تكن2 2ج8ا) حل2لا جم8عا لدمجا

 ملعل2مات)؛
شر ء)لب8عاأجهزةا  كمب28تر.

مستلزماتا  تشغ8لا آللي) تاجرا
 لمكاتب.

ل ملساعدة) ل ملش2رةا   در س7ا
ل  ص8ان7ال  دعمال  ت2ج8ه؛

  بحثال  تط2يرال  تدريبالإد رة)
 ملشاريعال الستشار تا إلحصائ78؛

تكن2 2ج8اا ملعل2مات) ح2كم7ا
ل الستعان7) ل  تجارةا إل كترلن78ا

بمصادراخارج78.
تشي8دا ملبانيالترك8بها)؛

تجارة؛
أعمالامتن2ع7.

 ملقر):)05)زنق7ادوكسم8دا  طابق)
بنجدو7ا  د را  ب8ضاء) (02 رقم) (01

  ب8ضاء)
 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناإنشاءها.

 100.000.00 (: رأسمالا  شرك7)
درهم.

:)  س8د)  وحصصا  ع8ن78)
 BA MOHAMED ZAKARIA»
 1000: يعني) درهما (100.000.00

حص7ا جتماع78
درهم) (100.000.00 (:  مل م2ع)

يعني)1000حص7ا جتماع78.
من) :) بتد ء)   سن7ا الجتماع78)

فاتحاوناوراإلى)31)مناديسمبر.
 BA :)  س8د) مسيرا  شرك7)

.MOHAMED ZAKARIA
باملركز) تما إلود عا  قان2نيا
با د را  ب8ضاء)  و ه2يا الستثمارا
رقم) تحتا (22/06/2021 بتاريخ)
رقم) 724442)  س لا  تجاريا

 .502533
 إلشارةال  ب8ان
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 CDM CEREALES DU
 MAROC
SARLاا

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفـيا عقدا بمقت�ضىا
إود عا  قان2ن) تما في12-05-2021،)
ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدة.)لاح تا ملميز تا  تا 78):
 CDM CEREALES (: *)  تسم78)

DU MAROC SARL
*)  هدف):)  غرضامنا  شرك7اه2)
  ق8امابا عمل8اتا  تا 78افياكلامن)

 ملغربال وخارج):

•)شر ء) ملنتجاتا  زر ع78الخاص7)

لب8عها) ل  بذلرا  زيت78ا  وحب2با

لتمث8لها) لتصدورهاا ل ستير دهاا

إنتاج) وحسابا  غير.•) لتعبئتهاا

ل ألسمدة) لتس2يقا  بذلرا لتصن8عا

لتس2يق) إنتاجا ل ألعالفا وح28 ن78.)

 ألعالفا وح28 ن78)؛•)إنشاء)لتشغ8ل)

ل ملحطات) ل ملخازنا  ملست2دعاتا

 ملخصص7املمارس7اهذها ألنشط7.

•) الستح2 حاعلىاحص7افياجم8ع)

جم8عا ألعمال) أن2 عا  شركات.•)

باألنشط7) ل  عمل8اتا ملتعلق7ا

لجم8عا ألنشط7) أدناها  مل2ضح7ا

؛•) ح تا  صل7) ألا  ألخرىا ملماثل7ا

جم8عا ملعامالت) (، أعم) لبص2رةا

أل) ألا  صناع78ا ألا  تجاري7ا  ملا 78ا

،)  تي)  ملدن78األا ملنق2 7األا  عقاري7)

قداتتعلقابشكلامباشراألاغيرامباشر)

بأحدا ألا  هد فا ملحددةاأعالهاألابأي)

مشابهاألاحياصل7اوحتملاأن) �ضيء)

يعززاتنم78ا  تر ثا الجتماعي.

(، :345) ملسار) *) ملقرا الجتماعي)

طريقاآسفي)-)مر كش)-) ملغرب

*) ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتاريخ)

تأسيسهاا  نهائي.

*)  رأسمالا الجتماعي):)  رأسمال)

.100.000,00 في) محددا  الجتماعيا

حص7) (1000 إلى) مقسما درهما

100.درهم) فئ7) منا  جتماع78ا

 ل2 حدة،)مكتتب7الامحررةابا كاملال)

م2زع7ا فائدة):

كريما  شريف) محمدا •)  س8دا (

كريمي)200)سهماتحملا ألرقامامن)1 

إلى)200)مقابلامساهمته.

•)  س8دةاأسماء)كريمي)200)سهم)

تحملا ألرقامامن)201)إلى)400)مقابل)

مساهمتها.

 200 كريمي) فاطم7ا •)  س8دةا

مقابل) (600 إلى) (401 سهماأرقامامن)

مساهمتها.

 200 كريمي) نادو7ا •)  س8دةا

مقابل) (200 إلى) (601 سهماأرقامامن)

مساهمتها.
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سهم) (200 كريمي) فهدا •)  س8دا

 1000 إلى) (201 من) تحملا ألرقاما

مقابلامساهمته.

عددا ألسهم) يساليا  مل م2عا

 ملك2ن7ا رأسا ملال):)1،000)سهم

تبتدئ) (: *)  سن7ا الجتماع78)

وناور) فاتحا منا   سن7ا الجتماع78ا

لتنتهيافي)31)ديسمبر.

با س ل) تما إلود عا  قان2نيا (-II

  تجاريا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

(،.23/06/2021 بتاريخ) بمر كش،)

تحتارقم)125331.
ملخصاقصدا  نشر
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 ALLO SOULITION

 FOURNITURE
SARL AU

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفـيا عقدا بمقت�ضىا (-I
إود عا  قان2ن) تما في23/06/2021،)

ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةالاح تا ملميز تا  تا 78):

 ALLO SOULITION(:(78تسم  (*

FOURNITURE SARL AU

:)•)تقدوماخدم7الطن78) *)  هدف)

لدل 78.

لشبها و مل7) باو مل7ا •)  ب8عا

ل  تجزئ7او م8عا  سلع.

•)تجارةاعامل78؛

• ستير دالتصدور.

شارع) (46 (: *) ملقرا الجتماعي)

5)  شق7)   زرقط2نيا  طابق)

17  د را  ب8ضاء

*) ملدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتاريخ)

تأسيسهاا  نهائي.

*)  رأسمالا الجتماعي):)  رأسمال)

درهم) (100.000  الجتماعيامحددافي)

حص7ا جتماع78) (1000 إلى) مقسما

منافئ7)100)درهما ل2 حدة،)مكتتب7)

لامحررةابا كاملالام2زع7ا فائدة):

 100.000   س8داسف8اناب2اب2ط)

درهم

تبتدئ) (: *)  سن7ا الجتماع78)

وناور) فاتحا منا   سن7ا الجتماع78ا

لتنتهيافي)31)ديسمبر.

تع8ينا  س8د) تما (: *)  تس8ير)

سف8اناب2اب2ط..مسير ا لشرك7

تما إلود عا  قان2ني) (-II

با س لا  تجاريا دىا ملحكم7)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء،)   تجاري7ا

01/07/2021.،)تحتارقم725213
ملخصاقصدا  نشر
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FADAA AL WASAT
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78امناشريكا

لح8د

رأسما هاا:ا100.000,00ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا72ازنق7ا

رلماالم2اليا دريسا1ا ملعاريفا

  د را  ب8ضاء

RC(N°441333

محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تم) (26-03-2019 بتاريخ) با ب8ضاء)

محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

مناشريكالح8داباوخصائصا  تا 78

.FADAA AL WASAT(:(78تسم  

  صف7ا  قان2ن78):)شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78امناشريكالح8د

  هدفا الجتماعيامقهى

زنق7) (72 (:  ملقرا الجتماعي)

1) ملعاريف) لم2اليا دريس) رلماا

  د را  ب8ضاء

 ملدة):)99)سن7

درهم) (100.000,00 (: رأسا ملال)

حص7ا جتماع78) (1000 ل) مقسم7ا

مكتتب7) درهما لحص7،) (100 بق8م7)

إلى) (1 لمرقم7امن) لمحررةابا كامل،)

1000)م2زع7اكمااولي

  س8داسع8داكرلش)1000)حص7

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

 لى)31)ديسمبرامناكلاسن7

  تس8ير):)تماتع8يناسع8داكرلش)

مسيرالح8دا لشرك7املدةاغيرامحددة

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

بتاريخ    تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

2019-02-27)تحتاعدد)711964
 إلشارةال  ب8ان

 ملسير
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BRIQUE PAR BRIQUE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 10 بتاريخ) مبرما عرفيا تبعاا عقدا

و2ن28)2021،)تمالضعا  نظاما ألسا�ضي)

 شرك7اح تا ملميز تا  تا 78):

 BRIQUE PAR (:   تسم78)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (BRIQUE

 ملحدلدة.

وق2م) (: نشاطا  شرك7ا ألسا�ضي)

نشاطا  شرك7اد خلالخارجا ملغرب)

على):

 النعاشا  عقاري)؛

  بناء)وحسابهاالوحسابا آلخرين.

مرس) شارعا (26 (: مقرا  شرك7)

 3 1)  شق7) سلطانا  طابق)

  د را  ب8ضاء.

 ملدة):)99)سن7.

ساهم) (:  وحصصا الجتماع78)

عمرا  2دغيريا فش2ش)   س8دا

بمبلغاقدرهامل28نالخمسمائ7اأ ف)

)1.500.000()درهماله2اكا تالي):

درهم) ()200.000( أ ف) مئتانا

نقد )؛

مك2ن7) ع8ن78ا بحص7ا لمساهم7ا

مناأرضاتقدرابمل28نالثالثمائ7اأ ف)

)1.300.000()درهم)؛

محمدا  2دغيري) ساهما  س8دا

 فش2شافيا  شرك7ابمبلغاسبعمائ7)

لخمسيناأ ف))750.000()درهم)؛

عثمانا  2دغيري) ساهما  س8دا

 فش2شافيا  شرك7ابمبلغاسبعمائ7)

لخمسيناأ ف))750.000()درهم.

تحريرارأسا ملال):

عمرا  2دغيري) حررا  س8دا

 فش2ش)26.67)%)مناحصصه)؛

محمدا  2دغيري) حررا  س8دا

 فش2ش)53.33)%)مناحصصه)؛

عثمانا  2دغيري) حررا  س8دا

 فش2ش)53.33)%)مناحصصه)؛

مبلغ) فيا حددا (:   رأسمال)

إلى) مقسم7ا درهما ()3.000.000(

حص7ا جتماع78امنافئ7) ()30.000(

)100()درهمامحررةابنسب7)70%.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.

غير) ملدةا تسيرا  شرك7ا (:  إلد رة)

عمر) طرفا  س8دا منا محدلدةا

عثمان) ل  س8دا   2دغيريا فش2شا

  2دغيريا فش2ش.

بكتاب7) تما  إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

 2021 و2 28) (6 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

با س ل) (725772 تحتا  رقم)

  تجاريارقم)509751.
 لب8انال إلشارة
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 COOK’IN KECH شركة
ش.د.م.م

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

رأسما هاا100000ادرهما

 ملقرا الجتماعيا:

  طريقا  رئيس78ارقما9اقطع7ا

15اجنانا لر داعمارةا10ادكانا10ا

مر كش

س لا  تجاريا116157امر كشا

IF50338069ا:اا

ICE002850516000039ا:اا

د ت) شرك7ا تأسيسا تما  قدا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةا ألشخاص)

علىا  قان2نا السا�ضي)  مل2قعينا

 لشرك7ا ملدك2رةاخصائصهااكتالي):

شرك7) (:   تسم78ا  قان2ن78)

COOK’IN KECH)ش.د.م.م

 مل2ض2عا الجتماعيا لشرك7)

 ملطعم7);تحضيرا  2جباتا  سريع7)

لا ملشرلبات
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 ملقرا الجتماعيا لشرك7):) ا  طريق)

جنان) (15 قطع7) (9 رقم)   رئيس78ا

 لر داعمارة)10)دكان)10)مر كش

  رأسمالا الجتماعيا لشرك7)

درهمامقسماإلى) (100000 محددافي)

500)حص7اق8م7اكلامنها)100)درهم)

لتت2زعاعلىا  شكلا  تالي):

واسينابنا وحمري):)500)حص7

ع2 طفاوقين):)500)حص7

مركز) تما إلود عا (:  إلود ع)

بتاريخ) ملر كشا  إلستثمارا و ه2يا

.17/06/2021
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 FANAAM IMMOBILIER
S.A.R.L

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفـيا عقدا بمقت�ضىا (-I
إود عا  قان2ن) تما في17/5/2021،)

ح تا ملسؤل 78)   تأسي�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةالاح تا ملميز تا  تا 78):

 FANAAM (:   تسم78)

.IMMOBILIER S.A.R.L

:)  ترليجا  عقارياأعمال)   هدف)
طرق) ؛) (TCE تأجير؛) مط2ر؛)   بناء)

  صرفا  صحي.

(، إقام7اعائل78) (:  ملقرا الجتماعي)

تقاطعاشارع) (، (42   طابقا ألللارقم)
أسام7ابنازيدالشارعاأحمداجماري)

 ملعارف)،)  د را  ب8ضاء.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسهاا  نهائي.

:)  رأسمال)   رأسمالا الجتماعي)

درهم) (100.000  الجتماعيامحددافي)

،)محررابا كاملالام2زع7ا فائدة):

1)-)  س8داعليا  صافي)40.000.00 

درهم

أمينا  صافي) محمدا -)  س8دا (2

20،000.00)درهم

فدلىا  صافي) -)  س8دةا (3

20،000.00)درهم

نادو7ا  صافي) -)  س8دةا (4

20،000.00)درهم

 مل م2ع):)100،000.00)درهم)

  سن7ا الجتماع78):)تبتدئا  سن7)

 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

31)ديسمبر.

  تس8ير):)تماتع8ينا  س8دا  س8د.)

(، مغرب78ا و نس78) عليا  صافيا

حاملا لبطاق7) (1/1/1965 م2  8د)

(: مق8مافي) (be403296   2طن78ارقم)

3)تجزئ7ارحمهاشارعا  فر شاتالزيز)

  د را  ب8ضاء...مسير ا لشرك7

تما إلود عا  قان2نيا دى) (-II

با د را  ب8ضاء،)  ملحكم7ا  تجاري7ا

بتاريخ)29/06/2021،)تحتارقم)724 
553.)با س لا  تجاري502657

ملخصاقصدا  نشر
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 ARCHI TEAM
SARL

تغ8ير تاقان2ن8ه
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

 ARCHI  إلستثنائيا لشركها ملسماه)

TEAM SARL)ح تا  رأسمال)10000 

شارع) فيا قام7ا ملنارا لمقرهاا درهما

 دريساسالليارقم)22)  د را  ب8ضاء)

حص7) وحل2ا عبدلا ح2ّلا  س8دا

 جتماع78ال حدةا  تياومتلكهاافياهذه)

ر ض78ا  ب8از. إلىا  س8دةا   شركها

تغ8يرا  بندا  سابع) تما نت8جها ذ كا

 99 منا  قان2نا السا�ضيال صبحت)

100)درهم) حصهاإجتماع8هامنافئه)

لاحص7) وحل2ا عبدلا تخصا  لحصها

ل حدةا لس8دةار ض78ا  ب8ازالقداتم)

منا  شرك7) تغ8يرا  شكلا  قان2نيا

ح تامسؤل 78امحددةابشريكالح8د)

محددة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا  لىا

كمااتمتا ستقا 7ا  س8داعبدلاوحل2)

منامهم7ا  تس8يرالتنصيبا  س8دة)

ر ض78ا  ب8ازاكمسيرةا لشرك7.

بكتابه) تما الود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكمها  تجاريه)

با ب8ضاء)تحتارقم):)723122.
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ROXANA

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسمالا:ا10.000ادرهم

 ملقرا  رئي�ضيا:ازنق7ا حمدا  ناصريا

رقما6اإقام7اأهلاأكادور،ا  طابقا

  ثاني،ا  د را  ب8ضاء

نقلا ملقرا  رئي�ضي
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

(،2021 فبر ور) (10 بتاوخ)  الستثنائيا

نقلا ملقرا ملس لا لشرك7) تقررا

منامقراإقام7ازنق7ا حمدا  ناصري)

أكادور،)  طابق) أهلا إقام7ا (6 رقم)

إلىا  عن2 ن)   ثاني،)  د را  ب8ضاء،)

 و دود)55،)شارعا  زرقط2نيافضاء)

ها  د ر) (- ك) (1   زرقط2نيا  طابق)

  ب8ضاء.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخافاتح)   تجاري7ابا د را  ب8ضاء)

و2 28)2021،)برقم)725063.
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« BEST CORNER « شركة

S.A.R.L AU

س لاتجاريا112363

قر را  شريكا  2ح8د) بم2جبا

و2ن202128) شرك7) (22 بتاريخ)

بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لمقرهاا الجتماعيامكتب) لح8دا

،)  طابقا ألللاإقام7امحمد) (1 رقم)

مر كش) ر طماا تجزئ7ا مرل ن49/51)

تقرر):

تغ8يرا ملقرا الجتماعيا لشرك7) (*

،)  طابقا أللل) (1 رقم) مكتبا منا

تجزئ7) مرل ن49/51) محمدا إقام7ا

ر طماامر كشاإلىامحلارقم)14)شارع)

باركامرجانامر كش.)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7املر كشاو2م)07)و2 28)2021 

تحتارقم)125224.
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 AG EXPERTISES

SARL AU

  هدفا الجتماعي
بم2جبا  تجمعا  عام)

 الستثنائيا شريكا  2ح8دا شرك7)

« AG EXPERTISES)«) ملنعقد)

با د را  ب8ضاء)بتاريخ)25)ماي)2021, 

مقرها) لا (100.000,00 رأسما ها)

 134  الجتماعياكائنابا د را  ب8ضاء)

شارعاتمارةاتجزئ7اعينا  شقابل2ك)

13)رقم)67)  طابقا  ثانياعينا  شق)

تقرراماولي):

تغ8يرا  هدفا الجتماعيا شرك7.)

تجدودالاتحدوثا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا  تجاري7ا لد ر)   ضبطا

بتاريخ) (726166 تحتارقم)   ب8ضاء)

02)و2 28)2021.
 لنشرالا إلود ع

Compta vision sarl
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 SOCIETE « HENKABA

”SARL

شارعاعاللا  فا�ضي،عمارةا

ج2 هررقما13ا،امر كش

MODIFICATION
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7) شركاء) قررا (15/06/2021

HENKABA SARL)ماولي)):

قب2لا ستقا 7ا  س8دا حمد)

بعت8لامنامهمتهاكمسيرا لشرك7.

بعت8ل) حل8م7ا تع8ينا  س8دةا

مسيرةاجدودةا لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

تحت) (29/06/2021   تجاري7ابتاريخ)

رقم)125532.
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NORDSUDIS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسمالا:ا000.00ا100ادرهم

مقرا  شرك7ا:  بناو7ا4,ا  طابقا ألللا

إقام7افاطم7ا  زهرةانجد2اإقل8ما

 و دودة.ا ملغرب.

س لا  تجاري

رقم14553ا و دودة

جمعا  عام) عقدا بمقت�ضىا

و2ن28) (15 بتاريخ)  الستثنائيا ملنعقدا

تحت) با د را  ب8ضاء) 2021) ملؤرخا

  دالالتا  تا 78):)

 RE( 1049058;( OR( 825/2021

تقررامااولي):

إلى) مقرا  شرك7ا بنقلا إقر را (- (1

4)  طابق) :)  بناو7)   عن2 نا  تالي)

نجد2  فاطم7ا  زهرةا إقام7ا  الللا

 و دودة.)

تعدولاعاما لقان2نا ألسا�ضي) (- (2

 لشرك7.)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78اباو دودةابتاريخ)29)و2ن28)

2021)تحتارقم)26651.
عنا ملستخلصالا  ب8انات

 ملدوري7
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عقد تسيير حر
حرا ملؤرخ) عرفيا تس8يرا عقدا فيا

تما التفاق) (،2021 ماي) (20 بتاريخ)

مغربي) طلبيا محمدا بينا  س8دا

صاحبا ألصل) بصفتها  و نس78ا

  تجاريا  كائناب)20)قيساري7ا  فتح)

حيا  رسم) 14)  د را  ب8ضاء،)   رقم)

ل وحاملا لبطاق7) (32675156  ملنهي)

  2طن78اعدد)311171)ب.

ل  س8داأو2باطلبيامغربيا و نس78)

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78اعدد)

166357)بال،)  ساكنابحيا  تيسير)

  زنق7)7)  رقم)7)  د را  ب8ضاء)ل  ذي)

قبلا  تس8يرا وحراملدة)5)سن2 ت.
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KMG AUTO
ش.م.م.م.ل

 فتتاحاافرعا لشرك7
شرك7) فيا قررا ملساهما  2ح8دا
بتاريخ) ش.م.م.م.لا (KMG AUTO
فرعا لشرك7) فتحا (30/06/2021
متجراتجزئ7ا  صد ق7،) (، باو دودة)
عمارةارقم)1،)شارعابئراإنزر ن،)طريق)
مر كش،)لأنشطتهاا  رئيس78اكا تالي):

تاجرا  س8ار ت).
أل) جدودةا مركب7ا أيا  ستير دا

مستعمل7األاقدوم7).)
نشاطا  فحصا  تقني) إصالح،)

لخبرةا ملركبات).)
تما إلود عا  قان2نيا دى)
 ملحكم7ا البتد ئ78اباو دودةابتاريخ)

06/07/2021)تحتارقم12371.
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 URBAN DEVELOPPEURS
VIII

  زيادةافيا  رأسمال
مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا
ل) و2ن202128) (01 و2م) با ب8ضاء)
مس لابنفسا ملدون7اقررتاشرك7)
 URBAN DEVELOPPEURS
ل) ح تا ملهاما ملحدلدةا شرك7ا (VIII
ح ت) درهم,) ((100.000,00 رأسما ها)
 6 (: فيا  د را  ب8ضاء)  ملقرا  رئي�ضيا
زنق7)6) كت2برالاشارعا ملسيرةا  طابق)

3)مااولي)):
بمبلغ) فيا  رأسمالا   زيادةا
درهما رفعه) (1.400.000,00
إلى) درهما (100.000,00 من)
بإنشاء) لد كا درهما (1.500.000,00
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (14000

 ل2 حدة.
تعدولا مل2 د)1)ل)6ل7)منا  قان2ن)

 ألسا�ضيا لشرك7
 إلود ع):)تما إلود عا  قان2نيا دى)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
لتحت) (02/07/2021 و2م) با ب8ضاء)

رقم)725224.
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URBAN DEVELOPPEURS VI
  زيادةافيا  رأسمال

مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا

 2021 و2ن28) فاتحا و2ما با ب8ضاء)

قررت) بنفسا ملدون7ا لمس لا

 URBAN DEVELOPPEURS شرك7)

ل) ح تا ملهاما ملحدلدةا شرك7ا (VI
ح ت) درهم,) ((100.000,00 رأسما ها)

 6 (: فيا  د را  ب8ضاء)  ملقرا  رئي�ضيا
زنق7)6) كت2برالاشارعا ملسيرةا  طابق)

3)مااولي)):

بمبلغ) فيا  رأسمالا   زيادةا

درهما رفعه) (1.400.000,00

إلى) درهما (100.000,00 من)

بإنشاء) لد كا درهما (1.500.000,00

درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (14000

 ل2 حدة.
تعدولا مل2 د)1)ل)6ل7)منا  قان2ن)

 ألسا�ضيا لشرك7

 إلود ع):)تما إلود عا  قان2نيا دى)

باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا

لتحت) (02/07/2021 و2م) با ب8ضاء)
رقم)725225.

392 P

 «Société « ALMORAVILLE
S.A.R.Lا

RC(CASA(N°400505ا

 ملقرا  رئي�ضيا:ا1اشارعا  فتحابنا

خافانابلف8دورا  د را  ب8ضاء

إعالناتعدولي
مدور) لتع8ينا (، باألسهم)   تبرعا

بعدا ستقا 7ا  سابق7) لح8داجدودا

لتنس8قا  نظاما ألسا�ضي

محضرا جتماع) نهاو7ا فيا

بتاريخ)  و معا  عاما الستثنائيا

شركاء)  شرك7) (22/05/2021

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)

برأسمال) ش.م.ر.) (ALMORAVILLE

قدره)10.000.000.00)درهمامقسم7)

إلىامائ7اأ ف))100.000()سهمال حد.)

قرراكل) درهم() (100.00( مائ7ادرهم)

منهااعلىا  نح2ا  تالي):

*) و معا  عاما الستثنائيات2 فق)

علىا  تبرعاتا ملقدم7امن):

 49200   س8دا وخميسامحمدابـ)

سهما صاوحا  س8دا وخميساشيهان)

سهما صاوحا آلنس7) (24900 ل)

سهم) (24900 ل)  وخميسا  8اسمينا

 صاوحا  س8دا وخميساعبدا  2 حد.)

محمد) قررا  س8دا وخميسا (*

 b21472(حاملا لبطاق7ا  2طن78ارقم

لح8د.) كمدورا مهامها منا  الستقا 7ا

عينا و معا  عاما الستثنائيا  س8د)

حاملا لبطاق7) شيهانا  وخميسا

كمدور) (be711333 رقم)   2طن78ا

 ALMORAVILLE» لح8دا شرك7)

S.A.R.L.لا فترةاغيرامحدلدة.)و2 فق)

أن) علىا  الجتماعا  عاما الستثنائيا

(، هذ ا  28م) منا ،) عتباًر ا   شرك7)

ملتزم7ابشكلاصح8حابجم8عاأعمال)

دلناأي) (،  إلد رةال  تخلصال إلد رة)

ق28دامناخاللا  ت2ق8عا  فريدا لس8د)

 وخميساشيهان.)

نت8ج7ا لمادتينا  سابقتينارقم) (*

منا  نظاما ألسا�ضي) (43 ل) (7 ل) (6

 لشرك7اتماتعدولهاالتحدوثا  نظام)

 ألسا�ضيا لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيابا ملحكم7)

برقم) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

724944)بتاريخ)30/06/2021.
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«IB FOR IP «  شركة
شامام.دلاشريكالح8دا

 ملقرا الجتماعياا:ا26امحجامرسا

  سلطانا  شق7ا3ا  طابقا1ا

  د را  ب8ضاء.ا  س لا  تجاريارقما

420331

تح2يلا ملقرا إلجتماعي
محضرا و مع) بمقت�ضىا

بتاريخ)   عاما إلستتنائيا ملنعقدا

قررا  شريكا  2ح8د) (19/05/2021

 شركIB FOR IP(7شامام.)مااولي)):
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*تح2يلا ملقرا إلجتماعي)

 AVENUE MED  لشرك7ا 8صبحافي)

 BOUZIAN HAY SALAMA 3

 SIDI OTHMANE IMMEUBLE B

 COMPLEXE ADMINISTRATIF

 ET( COMMERCIAL( ETG( N°( 3

 .CASABLANCA

د  ك) لا قان2نا  شرك7ا تعدولا (*

)بخص2صا ملقر) (4 بتغ8يرا  فصل)

 الجتماعي)(.

باملحكم7) تما  إلود عا  قان2نيا

رقم) تحتا   تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

724949)بتاريخ)30/06/2021.
لهد ابمثاب7امقتطفالاب8ان

 ملسير
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شركة 

 SOCIETE DES ANCIENS  

 ETABLISSEMENTS

 BOUKITAB
SARL

 ملقرا الجتماعياا:ا6اRUEا

CHATILLONا  د را  ب8ضاء

  س لا  تجاريارقما76957

محضرا و مع) بمقت�ضىا

بتاريخ)   عاما إلستتنائيا ملنعقدا

22/10/2004)قررامااولي)):

 مل2 فق7اعلىاتح2يلاأسهماأدناه)

 صاوحا  س8داعبد  لط8فاب2ك8تاب):

حص7) (111.600 ب2ك8تابامحمد)

 جتماع78)؛

حص7) (140 زهرة) مرهناليا

 جتماع78)؛

140)حص7) ب2ك8تاباعبدا  قادر)

 جتماع78)؛

140)حص7) ب2ك8تاباعبدا  سالم)

 جتماع78)؛

ب2ك8تاباعبدا  رح8م)140)حص7)

 جتماع78)؛

حص7) (140 عبدا إل ه) ب2ك8تابا

 جتماع78)؛

حص7) (140 مر د) ب2ك8تابا

 جتماع78)؛

 ستقا 7ا ملدورا ملساعدا  س8د)

ب2ك8تاباعبدا  رح8مالب2كتابامر د)

عبد) منفردا  س8دا كمدورا لتع8ينها

  لط8فاب2ك8تاب.

علىا  نظاما ألسا�ضي)  مل2 فق7ا

 و دود.

باملحكم7) تما  إلود عا  قان2نيا

رقم) تحتا   تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

256592)بتاريخ)11/11/2004.
لهد ابمثاب7امقتطفالاب8ان

 ملسير
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 BLOOMY CAKES
SARL AU

رأسامالا100.000,00ادرهم
 ملكتبا  رئي�ضيا:ا342اشارعابرك2نا

كل2ريارياضا نفاامتجرا2ارقما12ا

  د را  ب8ضاء

  د را  ب8ضاءاا:ا294307

IFس لا  تجاريا:ا14474482ا:اا  

زيادةارأسا ملال
بتاريخ خاصا عقدا  بم2جبا

24)ماي)2021،)وقرا ملساهما  2ح8د)

بإنجاز):

بمبلغ) رأسا ملالا زيادةا (-

درهما 8صبح) (1.500.000,00

إلى) درهما (، (100.000,00 من)

1.600.000,00)درهمابتأسيساأسهم)

لتحريرها) بهاا تما الكتتابا جدودةا

با تع2يضاعنادو2ناسائل7امستحق7)

رأسا ملال) لتخف8ضا علىا  شرك7ا

ب2 سط7) درهما (100.000,00 إلى)

إلى) تخف8ضاعددامنا ألسهماوصلا

 100 بق8م7ا سم78) سهما (15000

درهمامدف2ع7اباوخسائر)؛

-)إقر را  نظاما ألسا�ضيا ملحدث.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

30/06/2021)برقم)724910.
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 GENTIS « شركة

 RESOURCING

INTERNATIONAL
»ا-اشرك7امحدلدةا ملسؤل 78
رأسما هاا1000000.00ادرهم

لامقرهاا الجتماعيا  كائنابا

LOTISSEMENT LA COLLINEا

IMM(LESا2اETGا14اLOTا

SIDIا3اQUATRE(TEMPSا

MAAROUF CASABLANCA

محضرا و مع) بمقت�ضىا

بتاريخ)   عاما الستثنائيا ملنعقدا
تقرر) با د را  ب8ضاء) (02/01/2021

مااولي)):

تف2يتا وحصصا الجتماع78اكما)

ولي):

طرفا  س8د منا تف2يتا (- 

 DE MONTJOYE Maurice Robert

Jean Marie Ghislain)ل)900)حص7)

 El MACHAOUD  فائدةا  س8د)

FARID)مقابل)90000)درهم.

 DE طرفا  س8د) منا تف2يتا

 MONTJOYE Maurice Robert

 900 ل) (Jean Marie Ghislain

 RENIERS حص7ا فائدةا  س8دة)

مقابل) (Stéphanie Bettina Jeanne

90000)درهم.

 DE طرفا  س8د) منا تف2يتا

 MONTJOYE Maurice Robert

Jean Marie Ghislain)ل)900)حص7)

 DE MONTJOYE  فائدةا  س8د)

 Olivier Dominique Christine

 90000 مقابل) (Marie Ghislain

درهم.

 DE طرفا  س8د) منا تف2يتا

 MONTJOYE Maurice Robert

 900 ل) (Jean Marie Ghislain

 LHASNAOUI حص7ا فائدةا  س8د)

Hassane)مقابل)90000)درهم.

تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7).
تح8ينا  قان2ن) قررا  شركاء)

هد ) علىا ساسا  السا�ضيا لشرك7ا

  تغ8ير).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا
 .724200 رقم) تحتا (24/06/2021

  س لا  تجاريارقم)315795.
 إلشارةال  ب8ان
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 SOCIETE DES «  شركة
 ANCIENS ETABLISSEMENTS

 «BOUKITAB
SA

 ملقرا الجتماعياا:ا6اRUEا
CHATILLONا  د را  ب8ضاء
  س لا  تجاريارقما76957

محضرا و مع) بمقت�ضىا
بتاريخ)   عاما إلستتنائيا ملنعقدا

22/11/2000)قررامااولي)):)
ح ت) شرك7ا إلىا تح2لا  شرك7ا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة)
في) جم8عا ملدورينا  ستقا 7ا

مناصبهم.
(: مشاركين) كمدورينا تع8ينا
  س8داعبدا  لط8فاب2ك8تاباحامل)
B173422)ل  س8د)  لبطاق7ا  2طن78)
عبدا  رح8ماب2ك8تاباحاملا لبطاق7)
مر د) ل  س8دا (B51093   2طن78)
حاملا لبطاق7ا  2طن78) ب2ك8تابا

BJ44111
علىا  نظاما ألسا�ضي)  مل2 فق7ا

 و دودا لشرك7.
باملحكم7) تما  إلود عا  قان2نيا
رقم) تحتا   تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

120242)بتاريخ)11/12/2000.
لهد ابمثاب7امقتطفالاب8ان

 ملسير
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 GROUPE SCOLAIRE RIAD
LES NOBLES PRIVE

SARL
تف2يتا وحصصا الجتماع78

 ستقا 7امسيرا  شرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
تم) (،2021 25)ماي)  الستثنائيابتاريخ)

تقريرامااولي):
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تما التفاقاعلىاتف2يتا وحصص)
 الجتماع78ابين):

 250 وف2ت) فتاشا نب8لا   س8دا
حص7اإلىا  س8دامحمدافتاش)؛

 250   س8دارض2 نافتاشاوف2ت)
حص7اإلىا  س8دامصطفىافتاش)؛

من) (7 تعدولا  فصل) تما لعل8ها
  نظاما ألسا�ضي.

  س8دامحمدافتاش)500)حص7)؛
  س8دامصطفىافتاش)500)حص7.
قب2لا ستقا 7ا  س8دانب8لافتاش)
منامنصبهاكمسيرا  شرك7الإعطائه)

 إلبر ما  تام.
تما إلود عا  قان2نيا دى)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
با د را  ب8ضاء)بتاريخ)11)و2ن28)2021 

تحتارقم)722292.
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 SOCIETE TOYOUKE
EXPORT

SARL
ت2زيعاحصصا جتماع78ا ملرح2ما

أب8د را ملصطفى.
تع8ينامسيرةاجدودةا لشرك7.

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
2021/05/31،)تم))  الستثنائيابتاريخ)

تقريرامااولي):
 1000 ت2زيع) علىا تما التفاقا
أب8د ر) حص7ا جتماع78ا ملرح2ما

 ملصطفىابينا  2رث7اكمااولي):
 125 (: رش8دة) سمحيا   س8دةا

حص7ا جتماع78.
حص7) (275 (:   س8دةان2راأب8د ر)

 جتماع78.
مجم2ع):)1000)حص7ا جتماع78.
تماتع8يناكمسيرةا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.
-)  س8دةاسمحيارش8دة.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
تحت) (2021/06/11 بتاريخ)   ب8ضاء)

رقم)722297.
400P

 EXTRA PRODUCTION 
ELECTRIQUE
SARL AUا

نقلامقرا  شرك7
لفقاا لقر را و معا الستثنائي)
 07/06/2021 بتاريخ)  للشرك7ا
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 EXTRA PRODUCTION بشريك)
رأسما ها) (( ((ELECTRIQUE SAL AU
ها) مقرا لا درهما (4.000.000.00
حياصناعيا  ساحل) (142  الجتماعي)
حدا  س2  ماقب8ل7الالداحريزابرش8د)

لقداقررا  شريكاماولي):)
نقلا ملقرا الجتماعيا شرك7)
6) كت2بر) زنق7) مسيرةا شارعا منا
 20100  3 3)  شق7) 6)  طابق) رقم)
صناعي) حيا (142   د را  ب8ضاء) لى)
لالد) قب8ل7ا حدا  س2  ما   ساحلا

حريزابرش8د).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ) ببرش8دا  البتد ئ78ا
07/06/2021)تحتا  رقم)724947. 
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 «FIDUBAIZ«
SARL

ملحضرا جتماعا و مع78) لفًقاا
غيرا  عادو7ا لمساهمين)   عام7ا
نقل) تما (2021 و2ن28) (11 في)  ملؤرخا
من) بنفسا ملدون7ا مقرا  شرك7ا
عمارة) دوارا  سعادةا   د را  ب8ضاء)
13)  طابقا  ثا ثاس8دي) رقم) (616

م2من)؛)
تجزئ7ا  نصر  إليا  د را  ب8ضاء)
ليامن7ازنق7)10)رقم)65)س8ديام2من,
تغيراهدفا  شرك7امناخاللادمج)

 ألنشط7ا  تا 78):
*)محاسبامستقل,

تما الاود عا  قان2نيا دىاكتاب7)
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
تحت) (2021 و2 28) (13 و2م) با ب8ضاء)
با س ل) ل ملق8دةا (726652   رقم)

  تجارياتحتارقم)203517 
402 P

B.H.O ALUMINIUM
SARLا

RUE(AHMED(EL(MAJATTIا13ا

MAARIFاN°8ا1اETGا

CASABLANCA

س لاتجاريارقما400255

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)

15)ديسمبر)2020)تقرراماولي):

 وحلا ملسبقا لشرك7

م2من) إسماع8لا تع8ينا  س8دا

ل خالء) مصفيا لشرك7ا  إلدري�ضيا

دمته

بزنق7) مقرا  شرك7  كائنا تع8ينا

 1 طابق) (13 رقم) أحمدا مل اطيا
مكان) 2) ملعاريفا  د ر  ب8ضاء) رقم)

 لتصف78.

كاتب) تما الد عا  قان2نيا دىا

باملحكم7ا  تجاري7)   ضبطا

 02/01/2021 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)

تحتاعدد760222.

403 P

 ئتمان78اك2نفيسك2اشامام

 الستشارةا  قان2ن78ال و بائ78)

محاسبامعتمدامناطرفا  دل 7

  هاتف):)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

confisco@menara.ma

 ASSISTANCE ET EXPERTISE 

 ELECTRICITE CHAOUIA
 A2EC

SARL D’AU
رأسما ها):)100.000,00)درهم

194اشارعار�ضىاكدورةاقري7ا

 و ماع7اسبات7ا

  س لا  تجارياعدد)422.345 

حلامسبقا لشرك7ا
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

في)  الستثنائيا لشرك7ا ملؤرخا

بمقرها) لا ملنعقدا (21/06/2021

 الجتماعياتقررامااولي):)

قب2لا ستقا 7ا ملسيرا  س8دعبد)

هللااوحرشالإبر ئها إلبر ء)  تام

مسبق7) بصف7ا حلا  شرك7ا (-

ألل نها.

(، وحرش) عبداهللاا تع8ينا  س8دا

كمصفي)   شريكا  2ح8دابا شرك7،)

 لشرك7المنحهاكاف7ا  صالح8اتافي)

هد ا  صدد.

كمقرا تصف78ا  شرك7) تع8ينا (-
17)زنق7ا م28طا قام7)   عن2 نا ألتي)

حيا ملستشف8اتا ملعاريف) (4   ن2ر)

  ب8ضاء).

تما إلود عا  قان2نيا لمحضرين)

بتاريخ) با ـمحكم7ا  تجاري7ابا ب8ضاء)

09/07/2021)تحتارقم)726262 
مقتطفالاب8ان)

404 P

بار اكولور
ح تامسؤل 78ال  شريكا  2ح8دا

برأسمالا100.000ادرهم.

عاما2019او2ما24اديسمبر

  شرك7ابارا ك2 2راح تامسؤل 78)

ل  شريكا  2ح8دابرأسمال)100.000 

درهم.

بنتالهاب) أم8ن7ا شارعا (:   كائن)

(- أكت2براحياجذرا ملعارف) (6 لشارع)

  د را  ب8ضاء.

 جتمعتافيا جتماعاغيراعاديافي)

مقرا ملكتبا  رئي�ضيا ملذك2ر.

حنان) ت2ف8قا تترأسا الجتماعا

م2ج2دة) كمدورةا لشرك7ا ملذك2رةا

  س8دةات2ف8قاحنانالبناء)علىاح ك)

إعالناتشك8لا و مع78ا  عام7) وتما

علىا  نح2ا  2 جب) غيرا  عادو7ا

ليمكنهاا  تد للابشكلاصح8حاونعقد)

هذ ا الجتماعالفقاا ألحكاما  نظام78)
ل  ق2 نينابهدفا ملد ل 7اح2لاجدلل)

 ألعمالا  تالي):

-)جدللا ألعمال.

-) وحلا ملبكرا لشرك7.

-)تع8ينا ملصفي.

تحدودامقرا  شرك7.

-)أسئل7امتن2ع7.

ل م) لجهاتا  نظرا تبادلا بعدا

طرح) تما أخذا  كلم7ا أحدا وطلبا

على) :) لتص2يتا   قر ر تا  تا 78)

  ت2 لي):
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 ماوتماب8عهاامنتظمامنذاإنشائها)

مت2قعا) كانا حلهاا قررتا لبا تاليا

حنان) ت2ف8قا  الجتماعا  س8دةا

قررتا الجتماعا  عام،)تع8ينا ملكتب)

أم8ن7) شارعا فيا   رئيسا لتصف78ا

6)أكت2براحياجذر) بنتالهابالشارع)

 ملعارفا  د را  ب8ضاء.

جم8عا  صالح8اتامخ2 7اوحامل)

نسخ7اأصل78األانسخ7األامقتطف)

تنف8ذ) أجلا منا هذها ملحاضرا منا

جم8عا إلجر ء تامناكلاح كاأدناه)

 ملطل2ب7افيامثلاهذها ألم2ر.

تماتقريرا ملحضرا وحاليا  ذيالقع)

عل8ها  شريكابعداقر ئته)،)تما إلود ع)

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   قان2نيا
رقم) (2021/07/05 بتاريخ)   ب8ضاء)

.725459
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STE BODOR MEDIOUNA
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

رأسما هاا:ا300.000,00ادرهم

  س لا  تجاريا:ا173731/

  د را  ب8ضاء

 وحلا ملسبقا لشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا

قرر) (31-05-2021 بتاريخ) با ب8ضاء)

شركاء)  شرك7ا وحلا ملسبقا لشرك7

لاح كانح8طاعلمااجم8عا ألطر ف)

و2م ستتما عمل78ا  تصف78ا  أنا

 3 2021-07-22) بتد ء امنا  ساع7)

رقم) إقام7ا  تيسيرا (: با عن2 ن) زل الا

176)مدو2ن7ا  د را  ب8ضاء.

كمااتماتع8ينا  س8داس8دياأحمد)

بحر ليامصف8اا لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ    تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

2021-06-30)تحتارقم)725030.

با س ل) تما  تق88دا كماا

بتاريخ) با تصف78ا   تعدوليا وخاصا

30/06/2021)تحتارقم)24341.

 إلشارةالا  ب8ان
406 P

 STE COMPAGNIE

 GENERALE DE

 TRANSMISSION ET

HYRDAULIQUE
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

رأسما هاا:ا0ا100.000,0ادرهم

  س لا  تجاريا:ا369503/

  د را  ب8ضاء

 وحلا ملسبقا لشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا

قرر) (26/06/2020 بتاريخ) با ب8ضاء)

شركاء)  شرك7ا وحلا ملسبقا لشرك7

لاح كانح8طاعلمااجم8عا ألطر ف)

و2م) ستتما عمل78ا  تصف78ا أنا

 3 30/09/2020) بتد ء امنا  ساع7)

شارعاال 7ا  8اق2ت) (: زل الابا عن2 ن)

  طابق)5)  د را  ب8ضاء

جهاد) تع8ينا  س8دةا تما كماا

  قادوريامصف8اا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ)   تجاري7ا لد را  ب8ضاء)

02/09/2020)تحتارقم)745240

با س ل) تما  تق88دا كماا

بتاريخ با تصف78ا    تعدوليا وخاصا

02/09/2020)تحتارقم)19465.
 إلشارةالا  ب8ان

407 P

  Sté SOS PGI
SARLاا

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

رأسما هاا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ابناتاشفيناإقام7ا

  سالمامجم2ع7ا104ارقما12اعينا

برجا،)  د را  ب8ضاء

تصف78ا  شرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بم2جبا

(،27/07/2020 بتاريخ) با ب8ضاء)

 SOS( PGI( –« قررتا  شرك7)

SARL-)«،)شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

مااولي):

تصف78ا  شرك7.

قررا  شركاء)تع8ينا  س8دا  س8دة)

شفاقيارق78ا لق8امابا تصف78.

تاشفين) بنا (: ه2) مقرا  تصف78ا
إقام7ا  سالمامجم2ع7)104)رقم)12 

عينابرجا)،)  د را  ب8ضاء.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

تحت) (.02/07/2021 في) با ب8ضاء)

عدد)725292.

408 P

 SOCIETE TOYOUKE

EXPORT
SARL

إعالناعناحلالتصف78اشرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

بتاريخ) وحلا  شرك7ا  الستثنائيا

2021/06/02)تماتقريرامااولي):

-)حلالتصف78ا  شرك7.

رش8دة) سمحيا تع8ينا  س8دةا (-

كمصف78ا لشرك7.

باملقر) مقرا  تصف78ا تحدودا (-

با د را  ب8ضاء،)  الجتماعيا لشرك7ا
12،)زنق7اصبرياب2جمع7.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحت) (2021/06/22 بتاريخ)   ب8ضاء)
رقم)724522.

409P

FIDUCIAIRE COMPTA CONSEILS

SARL

 COMPTABILITE-CONSEILS JURIDIQUE

ET FISCAL

AGADIR/TEL : 05 22 23 69 69

24 99 16 22 06 / 02 64 39 61 06

 MOROCCAN

 PHARMACEUTICAL

COMPANY
تأسيساشرك7امسؤل 78امحدلدةاا
في) طبقاا لعقدا ملؤرخا

شرك7) تأسيسا تما (2021/05/22

ل حد) بشريكا محدلدةا ملسؤل 78ا

باوخصائصا  تا 78):

  MOROCCAN (:  السم)

.PHARMACEUTICAL COMPANY

  هدف):

1()م2زعاأدلي7اباو مل7.   

2() ستير دالتصدور.
 100.000 (: رأسمالا مل م2ع7)

((( درهم.)))

شخماني منيرا    تس8ير):)  س8دا

لا  س8دةايسر اشخماني.

مدون7ا  2فاق) (:  ملقرا الجتماعي)

بل2كادارقم)2777)  ع28ن.

 ملدة):)99)عام.

تما إلود عا  قان2نيا لمجم2ع7)

با س لا  تجارياباملحكم7ا  تجاري7)

 2021/2266 رقم) تحتا باكادورا

بتاريخ09/07/2021.

410P

«NETALEK SERVICES SARL«
س.تا:42125أكادور

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدة

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملؤرخ)

تأسست) بأكادور،) (05/06/2021 في)

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

مميز تهااكمااولي:)

 NETALEK SERVICES«(:(78تسم  

.«SARL

كاف7) لتس2يقا إنتاجا (: (   هدف)

في) تكن2 2ج8اا ملعل2م8اتا منتجاتا

 ملغربالفيا وخارج.

حزما  بر مج) لتصم8ما تط2يرا

ل ألنظم7ا وحاس2ب78.

 ستير دالتصدوراجم8عا ملنتجات)

ل ألدل تال ملعد ت) ( ل  ل2 زمال مل2 د)

علىا ختالفاأن2 عها.

جم8عا  عالماتا  تجاري7) تمث8لا

لجم8عا  شركاتا ملغرب78ال ألجنب78.)

عا م) فيا   تمث8لا  تجاريا  دلليا

ل ملعد تا  تجهيز ت)  ملنتجاتا

لمنشآتاأنظم7ا ملعل2م8ات.

  ترك8بامناأجلا إلنتاجا ملحلياأل)

 ملنهيا لطاق7ا  كهربائ78.
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لإجر ء)  أل 2 حا  كهرلض2ئ78،)

لدر س7) در ساتا و دلىا ألل 78،)

بترك8ب)   ق28دا ملختلف7ا ملتعلق7ا

أنظم7اإنتاجا  طاق7ا  شمس78)؛

 ملش2رةال  دعمال وخبرةال  تدريب)

لإد رةا  تغ8يرالكذ كاجم8عا وخدمات)

 ملتعلق7ابهدفا  شرك7.

متن2ع7.) لخدماتا أشغالا

 الستير دال  تصدور.

أشغالامختلف7.نقلا ألفر دان8اب7)

أجر مقابلا  عنا  غير.نقلا  بضائعا

ألامكافأة.

ل ملعد ت) جم8عا مل2 دا تس2يقا

ل  عقار ت. ل ألثاثا   صناع78ا

  تد لل.

تشي8دا ملبانيالص8انتهاالتجهيزها.

أشغالا  طرق.

أشغالا  بستن7ال ألمنال  نظاف7.)

لم8اه) أشغالا  صرفا  صحيا

لتنظ8م)   شرب.تقدوما  طعاما

)ثقاف78،)   فعا 8اتا ملختلف7)
إوخ(.إد رةا ملر فقا  عام7) رياض78،)

لتمث8ل) لتصدورا ل وخاص7. ستير دا

لتأجيرالت2زيعالتجم8عالتصن8عاجم8ع)

 ملعد تا  كهربائ78.

ل  ب8عال  ت2زيعال  تمث8ل)   شر ء)

ل ملعد ت) ل مل2 دا كاف7ا ملنتجاتا

  كهربائ78.

 7FM،(ملقرا الجتماعي):)م2طنافي 

16)ملحقامس داحيا  د خل7اأكادور.

رأسمالا  شرك7):)600.000)درهم.

سن7ا بتد ء امناتاريخ) (99 (:  ملدة)

  تس 8لابا س لا  تجاري.

يس8يرا  شرك7ا  س8د) (:   تس8ير)

 كبيشاعبدا  عزيزاملدةاغيرامحدلدة.)

 ت2زيعا وحصص):)م2زع7اكمااولي):

 4000 عبدا  عزيز)   س8دا كبيشا

 2000 أزهاريا مين) ل  س8دا حص7ا

حص7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

تحت) (05/07/2021 بتاريخ) بأكادورا
رقم)100962.

411P

STE SOS MED TRANS
إعالناعناتأسيس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
حررت) بب28كرىا (07/06/2021
ق2 نيناشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

خصائصهااكا تالي):)
 STE دا لنقل) ما س2سا (:  السـم)

              .SOS MED TRANS
نقلا ملستخدمين) (: ) ألهد ف) (-

وحسابا  غير.
شارعا  صفا) (: -) ملقرا الجتماعي)
39) وتاباها.) رقم) (02 حيا  تبارلين)

 شت2ك7ا وتاباها.
-)  رأسمالا الجتماعي)):)100.000 
من) سهما ((1000 إلى) مقسم7ا درهما
نهاا  س8دة) درهم،)  تياتملكام (100
علي) ا د ل  س8 (%25 ب2جا) خدوج7ا
دا هندن) ل  س8دا حم (%25  هندن)
25%)ل  س8دةافاضم7ا كس2)%12.5 

ل  س8دامحمداب2جا))%12.5 .  
-)  تس8ير):)  س8دةاخدوج7اب2جا.
تما إلود ع) ( : -) إلود عا  قان2ني)
بانزكان)) 78ا ئ  دىا ملحكم7ا البتد 
رقم) تحتا (2021/06/09 بتاريخ)

.1315
412P

STE SOLANDEC
SARL AUا

تـأسـيـساشــرك7
بتاريخ) ( عرفي) عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (11/06/2021
  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78):
 STE SOLANDEC« (:   ـتـسـم8ـــــــــــــــ7)

 .«SARL AU
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.
لب8عا أل 2 ح) شر ء) (:   ـمـ2ضـــــ2ع)
  شمس78)/)شر ء)لب8عامعد تا  ضخ)

/)أعمالامتن2ع7الإنشاء ت.
 700 تجزئ7)   ـمـقرا الجـتـماعــي):)

رقم)532))  ع28ن.
مــــــدةا  شركــــــ7):))99))سن7.)

رأسمـــالا  شركـــ7):)100.000درهم.

  ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر:)  س8د):)  شعرةاناجم))
 JT3115.(78رقما  بطاق7ا  2طن

فاتح) منا (: ) الجتمـاع8ـ7) )  سن7)
وناوراإلى)31)دجنبرامنانفسا  سن7.

) قداتما  تس 8لا  قان2نيا دى)
في) با ع28نا  ملحكم7ا البتد ئ78ا
رقم37153    تحتا   س لا  تجاريا

بتاريخ)22/06/2021.
413P

SOFY E MARY FRUIT
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةا
في)) طبقاا لعقدا ملؤرخا
شرك7) تأسيسا تما (15/06/2021
شريك) د تا ( محدلدة) (  ملسؤل 78)

ل حد)))باوخصائصا  تا 78):))
 SOFY E MARY    تسم78):)

.FRUIT
  هدفا  تصدورل الستر دا لخضر)

لا  ف2 كه.
 100.000 (: رأسمالا مل م2ع7))

درهم.
 ملسير:) وخلفياعبدا  رح8م.

شق7) (92 عمارة) (:  ملقرا الجتماعي)
11) قام7ا سالناحيا ملحمديا كادور.))))

)) ملدة):)99)سن7.
تما الود عا  قان2نيا لمجم2ع7)
باملحكم7) با س لا  تجاريا
بتاريخ)))))) (100927 رقم) تحتا  كادورا

.2021/07/05
414P 

STE SWEETLOG
SARL AU

رأساما هاا100.000ادرهم
 ملقر الجتماعياا:ا وتا يعزةا  قدوم7اا

 وتا يعزةاتارلد نتا
إعالناعناتأسيساشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د.

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
إحد ثا  قان2ن) تما (،14/06/2021
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا لشرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د،)  ملحدلدةا

خصائصهااكا تالي):

 STE SWEETLOG (:   تسم78)

.SARL AU

 ملقرا إلجتماعي):) وتا يعزة)

  قدوم7ا وتا يعزةاتارلد نت)

نقل) (:   هدفا إلجتماعي)

 ألشخاصاوحسابا  غير.

لا ألشغال) فيا  بناء) مقاللا

 ملختلف7.
((: في) حددا مالا  شرك7ا رأسا

 1000 على) مجزء) درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاكلهاامكتتب7اكا تالي):

(: نسرينا وتا  بت2ل)   س8دةا

1000)حص7،)أي)))100.000)درهم.

أي))) حص7،) (1000 (: (  مل م2ع)

100.000)درهم.

نسرين) عينا  س8دةا (:   تس8ير)

 وتا  بت2لاكمسيرةا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر).

 ملدة):)99)سن7.

-) قداتما إلود عا  قان2نيا دى) (2

 ملحكم7ا البتد ئ78ابتارلد نتابتاريخ)

 -  977 رقم) تحتا ما (02/07/2021

  س لا  تجاري):)7927.

415P

FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0673219430

 STE POMPETECH
تأسيساشرك7اد تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
بأوت) مؤرخا عرفيا عقدا بم2جبا

مل2ل)02/07/2021)تمالضعا  نظام)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

ف8ما) مميز تهاا تكمنا ل  تيا  ملحدلدةا

ولي)

STE POMPETECH (:    تسم78)

.S.A.R.L AU 

غرضا  شرك7) ومكنا   غرض:)

وحساب) ألا وحسابهاا وخاصا س2 ء)
أيادل 7اأخرى) لفيا فيا ملغربا   غيرا

ف8مااولي
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ل ال 2 ح) تس2يقا ملضخاتا (-

  شمس78

:)  طابقا  سفلى) مقرا  شرك7)
ببل2ك)4)رقم)79)حياأزرلاأوتامل2ل

 99  ملدة:حددتامدةا  شرك7افي)

سن7ا بتد ء)مناتاريخاتك2ينهاا  نهائي.

رأسمال) وبلغا (: رأسمالا  شرك7)

  شرك7اثمان2ناأ فادرهم)100.000 

مائ7) ح تا حص7ا إلىا  فا مقسما

100)درهماكق8م7ا لحص7ا  2 حدة،)

كل8ا) لمدف2ع7ا  ق8م7ا مكتتب7ا

لمخصص7ا لشريكا آلتي))أسمه):))))))))))))

 1000 )  س8داعكرلدا وحسين) (

حص7

  سن7ا ملا 78:تبتدئافيافاتحاوناور)

لتنتهيافي)31)دجنبر).

يسيرا  شرك7ا  س8د)   تس8ير:)

عكرلدا وحسيناملدةاغيرامحدلدة)))))

تما إلود عا  قان2نيا دياكتاب7) (

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابإنزكان))

عدد) تحتا (12/07/2021 بتاريخ)

.1565
 لخالص7ال  ب8ان

 ملسير

416P

STE QOUDIC GLOBAL
SARL AUاا

و2م)ا مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماإنشاء)شرك7اح ت) (2021/06/03

 وخصائصا  تا 78):

 STE  QOUDIC (:   تسم78)

.GLOBAL  S.A.R.L AU

 ملقر:)حيا  هـنـاء)رقم)432)بل2كاد)

جـمـاع7ا  در رك7ا كادور.))))))

صناع7ا ك8اس) (: غـرضا  شرك7)

منا  كرت2نال  ت2ب.))

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

من) نقدو7ا حص7ا (1000 إلى) مقسما

فئ7)100درهم):)

شاوبا ملصطفى):)1000)حص7)))))))))))

شاوب) ( شخص) فيا -)  تس8يرا

 ملصطفى.))))))))

باملحكم7) لضعا  إلود عا  قان2نيا

 01/07/2021 و2م) باكادورا   تجاري7ا
تحتارقم)100533)ل  س لا  تجاري)

تحتارقم)42055. 
مقتطفاقصدا إلشهار.

417P

 ROUADI TRANS
تأسيساشركـ7

شـركـ7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 STE ROUADI (:   تـسمـ78)

TRANS Sarl

حيا  عين) (:  ملـقـرا الجتماعي)

  بحر نيا  قل8ع7ا وتامل2ل.

نقلا  بضائع) (: نشـاطا  شـرك7)

وحسابا  غير.
مال) رأسا (: مالا  شرك7) رأسا

درهمامقسم) (100.000   شرك7اه2)

بق8م7) حص7ا جتماع78ا (1000 إلى)

100درهما ل2 حدة.

 ABDELLATIF LAAMOUMI   :  

500حص7ا جتماع78

   YOUSSEF AIT ABDELLAH  :  

500)حص7ا جتماع78))))

(((: عندا  س8د) (:  إلد رة)

ل) (ABDELLATIF LAAMOUMI

.YOUSSEF AIT ABDELLAH(:(س8د  

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

كتاب7ا  ضبط)   قان2نيا دىا

بتاريخ)))))))))))))))))))))) النزكانا  لمحكم7ا البتد ئ78ا

06/07/2021)تحتارقم):)1526.  

  س لا  تجارياعدد):)23211.

418P

AGRA NEGOCE
SARL AU

مسؤل 78) ح تا شرك7ا إنشاء)

محدلدة))

  AGRA NEGOCE(:(سما  تجاري 

 .SARL AU

  عن2 ن):
حي) دا بل2كا (22 زنق7) (24 رقم) (-

  فتحا وتامل2ل.

) ملهام):)تاجراأجهزةامنز 78ال ألثاث)

-)  تجارة.
 100.000 ( مالا  شرك7):) ر سا

درهم.

  تس8ير):

-)  س8داعمرا كر م2امشاركالح8د)

لامسيرا لشرك7.

)تما إلود عا  قان2نا ألسا�ضيا دى)

باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا

تحت) (13/07/2021 بتاريخ)  نزكانا
رقم)1575.

419P 

WINDS SEA BTP
SARL

تـأسـيـساشــرك7
7921ا:اRCا

بتاريخ) ( عرفي) عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (12/05/2021

محدلدة)   ـتأسي�ضيا شرك7ا

 ملسؤل 78اتحملا وخصائصا  تا 78):

 WINDS SEA« (:   ـتـسـم8ـــــــــــــــ7)

 «BTP»«SARL»«AU

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةامناشريكال حد).)

مقاللاأشغالا  بناء) (:   ـمـ2ضـــــ2ع)

مقاللاخدماتالأشغالاعم2م78/) (/

أشغالاطرق78.

  ـمـقرا الجـتـماعــي):)د رامليناأل عربي)

حي) (39.9099 حيا  رسما  عقاري)

شر ردةاألالداتاوم7.

مــــــدةا  شركــــــ7):)99)سن7.)
 2.000.000 (: رأسمـــالا  شركـــ7)

100)درهم) 000 20)حص7اب) درهم،)

 لحص7.

حنان) (: :)  س8دة)   ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر)

وحسان.

 قداتما إلود عا  قان2نيا لس ل)

  تجاريا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)

بتارلد نتاتحتا  رقما  ترت8بي)292 
بتاريخ):)07/07/2021)رقماس لها)

  تجارياه2:)7921.

420P

 VISION ORIENTATION
PRIVE

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةا

في)) طبقاا لعقدا ملؤرخا
شرك7) تأسيسا تما (10/05/2021
    VISION ORIENTATION PRIVE

باوخصائصا  تا 78):))
 VISION    تسم78):)

.ORIENTATION PRIVE
ل ملنهي) )  ت2ج8ها ملدر�ضيا   هدف)
ل الستشارة) ل ألكادومي.)  تدريبا
ل  تصم8م) ؛) الستشار تا ل  ت2ج8ه)
تكن2 2ج8ا) حل2لا لب8عا ل  تط2يرا

 ملعل2مات.
 100.000 (: رأسمالا مل م2ع7))

درهم.
 ملسير:) بر ه8ماكنماتي.

يسرى،) عمارةا  ملقرا الجتماعي:)
  حيا وحسني،)شارعامر كش،)  طابق)

  ثاني،)مكتبارقم)5)-)إنزكان
 ملدة):))99)سن7.

تما الود عا  قان2نيا لمجم2ع7)
 با س لا  تجارياباملحكم7ا البتد ئ78
بتاريخ) (1334 رقم) تحتا إنزكان،) فيا

.11/06/2021
421P

STBGCEP
SARL AUا

مسؤل 78) ح تا شرك7ا إنشاء)
محدلدة.

STBGCEP .SARLا  سما  تجاري)
AUا

)  عن2 ن):)
-)دل راتا ع8نتا لالداجر راتيزنيت
) ملهام)):) شغالامختلف7ا لا  بناء

-) شغالا  ت2زعا مل8اها  صاوح)
 لشرب

 100.000 مالا  شرك7):) ر سا
درهم.

  تس8ير):
مشارك) بابدا سف8انا -)  س8دا

لح8دالامسيرا لشرك7.
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تما إلود عا  قان2نا ألسا�ضيا دى)

باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا

تحت) (02/07/2021 بتاريخ) تيزنيتا

رقم324)ل  س لا  تجاريارقم4903

422P

 OSY TRANSPORT ET شركـة

LOGISTIQUE
SARLا

رأسمـا ـهاا:ا000.ا100اادرهـما

عـقد) بمـ2جبا (:   تأسيس)

26) بريل) بتـاريخ) بأكادورا عـرفيا

شركـ7))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) شركـاء) قـررا (2021

 OSY TRANSPORT ET

LOGISTIQUE))شركـ7اح تامسؤل 8ـ7)

مـحـدلدة.)))

 OSY TRANSPORT ET(7تسم8ـ  

LOGISTIQUE)شركـ7اح تامسؤل 8ـ7)

مـحـدلدة.

  هـدف):

-)نقلا  بضائع.

في) مـدةا  شركـ7ا حـددتا (:  ملـدة)

تـأسيسـها) تـاريخا منا إبـتد ء) 99سنـ7ا

  نهـائي.

رأسمـالا  شركـ7):)100.000)درهـم)

مـ2زعاعلى)1000)حصـ7)))كا تـالي):

عبدا  رحمان)))))))))))))))))))))))))))   س8ـدا وح8انا

500)حصـ7.))

سع8دة))))))))))))))))))))))))))))))   س8ـدةا وتا حمدا

500):)حص7))

 مل ـمـ2ع):)1000)حصـ7.)

تسـي8ـرا  شركـ7):)عـينا وح8اناعبد)

غـير) ملـدةا كمسيرا لشرك7ا (   رحمان)

محـددة))لاتـلزما  شركـ7ابـت2ق8عـه).

 ملـقرا الجتمـاعي):)رقم)3)عمارة)10 

  تضامن)1)بناسركال)) كادور.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

بكتاب7ا  ضبطا دى)   قان2نيا

 ملحكم7ا  تجاري7ابأكادورارقما  س ل)

  تجاري)47531.

423P

حساباتاأدم8ماش.م.م
336)شارعا ملقالم7ا وتامل2ل

  هاتف)05.22.24.00.04)  فاكس)

05.22.24.92.16

شركة

 SERVICES DU SUD 

NEGOCE
ح ت) شرك7ا تأسيسا عنا إعالنا

لح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.)

بم2جباعقداعرفيامحررابتاريخ)
لضعا  قان2ن) ثما (،2021/07/01

محدلدة) شرك7ا  ألسا�ضيا تأسيسا

لح تا  شريكا  2ح8د)  ملسؤل 78ا

باملميز تا  تا 78):

 SERVICES DU :)شرك7)   تسم78)

   .SUD NEGOCE

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةالح تا  شريكا  2ح8د
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)

درهمامقسم7) (100.000   شرك7افي)

بق8م7) حص7ا جتماع78ا (1000 إلى)

في) كلهاا هيا لا در هما ل2 حدةا (100

ملك78ا  س8دا ملباركياعبدا  لط8ف.

مقرا  شرك7):)  طابقا  سفليارقم)

6)حياقصب7ا  طاهرا وت) بل2ك) (199

مل2ل.)

نشاطا  شرك7):)ب8عام2 دالا الالت)

جم8ع) حفظا  صح7؛) لا   نظاف7ا

أعمالا  تنظ8فابان2 عه)؛)ن8ك2ص

  تس8ير):)عنا  س8دا ملباركياعبد)

غير) ملدةا كمسيرا  شرك7ا   لط8فا

محدلدة.

:)  شرك7املزم7ابا ت2ق8ع)   ت2ق8ع)

  2ح8دا لس8دا ملباركياعبدا  لط8ف.

منافاتحاوناورا لئ) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.)

 ملدة):)مدةا  شرك7امحددةافي)99 

سن7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78اإلنزكان)

  1547 تحتارقم) (2021/07/02 و2م)

لرقما  س لا  تجاري)23233.

424P

Société « STE MNTMEDIA «
SARL AU

تأسيساشركــ7اح تامسؤل 78ا
محدلدةابشريكالح8د

بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

ح ت) تأسستاشرك7ا (12/06/2021

مسؤل 78امحدلدةابشريك

)لح8دابامل2 صفاتا  تا 78):

.MNTMEDIA(:(78تسم  

لكر ء) ملعد ت) ب8عا (:  مل2ض2ع)

-) صالحا ملعد ت)  ملعل2مات78)

 ملعل2مات78- الستير دال  تصدور.

عمارة) (4 :)  شق7)  ملقرا الجتماعي)

1002)  حي) 9)  زنق7) بل2ك) بدرا

 ملحمدياأكادور.
حددا ملبلغاف) (: رأسمالا  شرك7)

100.000)درهمامجزأاإلى))1000حص7)

منافئ7))100)درهما ل2 حدة.)

لكذ ) أسندا  تس8يرا (:   تس8ير)

سميرة) إلىا  س8دةا   ت2ق8عا  بنكيا

 وتا متزكيناملدةاغيرامحدلدة.)

تأسيس) منا سن7ا (99 (:  ملدة)

  شرك7.

تما إلود عا  قان2ني) لقدا

بتاريخ) بأكـــادورا باملحكم7ا  تجــاري7ا

 101202 رقم) تحتا (07/07/2021

با س ل) تس 8لا  شرك7ا لتما

  تجارياتحتارقم)42173.

425P

 EXPO MED«  شركة

«TRANSORT
ش.م.ماا

رأسما هاا:ادرهما500.000

مقرهاا الجتماعي:محلارقمااشارعا

حيا مل2طفينا كادور

تأسيساشرك7
محرر) عرفيا عقدا بم2جبا (- (1

تأسيس) تما (25/06/2021 بتاريخ)

ح ت) محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

 ملميز تا  تا 78):

 EXPO MED شرك7) (:   تسم78)

TRANSORT«)ش.م.م.)

ف):)نقلا  بضائعا  2طني)   هدا

ل  دللياوحسابا  غير

)شارع)  ملقرا الجتماعي:)محلارقم)

حيا مل2طفينا كادور
 500.000 (: رأسا ملالا الجتماعي)

5000)حص7امنافئ7) درهمامجزأاإلى)

100)درهما لحص7.

عبد) تع8ينا  س8دا   تس8ير:)

 الالهاح8حيامسير ا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.)

تبتدأا  سن7) (:   سن7ا الجتماع78)

 الجتماع78امنافاتحاوناورالتنتهيافي)

آخرادجنبرامناكلاسن7.

لتما إلود عا  قان2نيا هذ ) (- (2

ه8ئ7) بكتاب7ا  ضبطا دىا   عقدا

تحت) بأكادورا  ملحكم7ا  تجاري7ا
ل  س لا  تجاري) (101221 رقم)
رقم42123)))بتاريخ)07/07/2021م.

منا جلا  نسخ7ال  ب8ان

حرراباكادورابتاريخ

426P

 FADAA HMAR
SARL AUا

ااتـأسـيـساشــرك7
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (11/06/2021

  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78:

 STE FADAA« (:   ـتـسـم8ـــــــــــــــ7)

 «HMAR SARL AU

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.

جم8ع) فيا مقاللا (:   ـمـ2ضـــــ2ع)

لب8عالت2زيع) شر ء)  الشغالالا  بناء)

جم8عا ملنتجاتا  بترل 78المشتقاتها)

لأن2 عا  2ق2دالزي2تا  تشح8م.

حي) (:   ـمـقرا الجـتـماعــي))

 05  إلسماع8ل78اشارعا وحز مالنق7)
رقم)20)  ع28ن.

مــــــدةا  شركــــــ7):)99))سن7.)
رأسمـــالا  شركـــ7):)100.000درهم.

  ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر:)  س8دا  ع2 ديا حمد))
 JC133415(78رقما  بطاق7ا  2طن
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فاتح) منا (: ) الجتمـاع8ـ7)   سن7)

وناوراإلى)31)ديسمبرامنانفسا  سن7.

) قداتما  تس 8لا  قان2نيا دى)

في) با ع28نا  ملحكم7ا البتد ئ78ا

رقم37147    تحتا   س لا  تجاريا

بتاريخ)22/06/2021.

427P

شــركة فاين.كوم
ش.م.م

SOCIETE FINE.COM
sarl

رأساما هاا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا  طابقا ألر�ضيارقما

215احيا  سالما  د خل7

اإعالناعناتأسيساشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا (- (1

مالامس ل) (2021 مارس) (01 بتاريخ)

تم) 2021م،) أبريل) (19 بتاريخ)

إحد ثا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةامناطرف)

 مل2قعينا لعقد)،)خصائصهااكا تالي:

فاون.ك2م »شرك7ا (:    تسم78)

STE FINE.COM »

:)  طابقا ألر�ضي)  ملقرا الجتماعي)

رقم)215)حيا  سالما  د خل7.)

  هدفا الجتماعي):)تس2يقالت2زيع)

 ملنتجاتا  غذ ئ78الام2 دا  تنظ8ف.)

 LA COMMERCIALISATION

 ET LA DISTRIBUTION DES

 PRODUITS  ALIMENTAIRE ET

.D’HYGIENE

                                                                                                          LE NEGOCE(تجارةالا  تفالض  

(: في) حددا مالا  شرك7ا رأسا

أ ف) إلىا مقسما درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاوملكهااكلامن):)

  س8دا حمداش 8ع):))610)حص7.

  س8دا وحسناه8با):)270)حص7.

  س8داعبدا  رحمانابلكنال):))40 

حص7.

  س8دةاوم8ن7ا وح8ان):))20)حص7.

  تس8ير:)عينا  س8داعبدا  رحمان)

بلكنالامسير الح8د ا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.

إلى) وناورا فاتحا منا   سن7ا ملا 78:)

31)ديسمبر.

تما إلود عا  قان2ني) -) قدا (2

با د خل7)  دىا ملحكم7ا البتد ئ78ا

: رقم) تحتا 30/06/2021ما  بتاريخ)

(: -)  س لا  تجاري) (1162/2021

.12721

428P

STE GRETRA
SARL AUا

تـأسـيـساشــرك7
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

لضعا  قان2ن) تما (11/06/2021

  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78):

 STE GRETRA (« (:   ـتـسـم8ـــــــــــــــ7)

 «SARL AU

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.

جم8ع) فيا مقاللا (:   ـمـ2ضـــــ2ع)

 الشغالالا  بناء.

  ـمـقرا الجـتـماعــي)):)تجزئ7ا  ر ح7)

رقم)116)  ع28ن.

مــــــدةا  شركــــــ7):))99))سن7.)

 100.000 (: رأسمـــالا  شركـــ7)

درهم.

:)  س8دا ب2يهي)   ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر)

رقما  بطاق7ا  2طن78). عبدا  عزيزا

 .JC353433

فاتح) منا (: ) الجتمـاع8ـ7) )  سن7)

وناوراإلى)31)دجنبرامنانفسا  سن7.

) قداتما  تس 8لا  قان2نيا دى)

في) با ع28نا  ملحكم7ا البتد ئ78ا

رقم37151    تحتا   س لا  تجاريا

بتاريخ)22/06/2021.

429P

IDBAYROUK NEGOCE
 ملركزا و هــ2يا لخدمـــات

تيزنيتا-ا  هاتفا:ا05.22.60.24.10
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
محضرا و مع) علىا بناء)
بتاريخ)   عاما  تأسي�ضيا ملنعقدا
ح ت) تأسستاشرك7ا (01/06/2021
باالعتبار ت)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  تا 78):)
 IDBAYROUK(«((7السم):)شرك ((-
ح تا ملسؤل 78) (»(NEGOCE

 ملحدلدة.
لليا  عهد) شارعا (: -)  عن2 ن)

 ألخصاصاس8ديا فني.
-)  هدف):) ستغاللا ملقا ع.

مقاللاأعمالا  بناء) ملختلف7.
سن7 تسع2نا لا تسع7ا (:  -) ملدة)

)99)سن7(.
-)رأسا ملــال):)رأسمالا  شرك7اه2)
درهم() (100.000( درهم) أ فا مائ7ا
 مقسم7اإلىاأ ف))1000()حص7))بق8م7

مائ7))100()درهما كلاحص7.
بيرلك) تع8ينا  س8د)) (: -)  تس8ير)

محمداالمينامسير ا لشرك7.
تما إلود ع) -) إلود عا  قان2ني):)
  قان2نياباملحكم7ا البتد ئ78ابتيزنيت)
(: رقم) تحتا (05/07/2021 (: بتاريخ)

 .222
430P

STE ELFARIATI AGRI
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياامركزا
س8ديام2�ضىا وحمريا لالداتاوم7-اا

 تارلد نتا ملغرب
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

7929
في))) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (2021/06/03
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78):

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

د تا  شريك محدلدةا  مسؤل 78ا

  2ح8د)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا (-

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  القتضاء)

ELFARIATI AGRI  SARL

غرضا  شرك7ابإوجاز):)
-)در س7الترك8بانظاما  ري

-)مقال 7افيا الشغالا ملختلف7

(: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2�ضىا وحمري) س8ديا مركزا

تارلد نتا ملغرب (- تاوم7)   لالدا

من) تأسستا  ملدةا  تيا

. سن7) (99 (:  أجلهاا  شرك7)

((:( رأسمالا  شرك7) مبلغا

: كا تالي) مقسما درهم،) (100000 

 500 (:   س8دا ملصطفىا  فرياطي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7

 500 ( (: عمرا  فرياطي) (   س8د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

-)مسيرا  شرك7):)  س8دا ملصطفى)

عن2 نهادل را وتا  سبعي) (   فرياطي)

س8ديام2�ضىا وحمري.

عن2 نه) (: عمرا  فرياطي) ( -)  س8د)

م2�ضى) س8ديا دل را وتا  سبعيا

 وحمري.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ)) بتارلد نتا  البتد ئ78ا
2021/07/12))رقم)1231.

431P

ETOILE GOLD TRAVAUX 
SARL

اااشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

إنشاءاشرك7
بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

لضع) تما بأكادورا ( (2021 و2ن28) ( (7

محدلدة)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

 ملسؤل 78))ح تا ملميز تا  تا 78):)

 ETOILE GOLD ) السم):)

.TRAVAUX

هدفا  شرك7):

جم8عا ألشغالا ملختلف7) (-

ل ملتعلق7ابا بناء)لا  تجهيز



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15532

-)) ملسالم7)))
مقرا  شرك7):)دل راأوتاأمغاراألالد)

د ح2اأوتامل2ل
 ملدة):)محدلدةافي)99)سن7.

 100.000 في) محددا   رأسمالا
من) حص7ا (1000 مقسما لى) درهما
100در هما لحص7ا  2 حدةاتم) ( فئ7)

 كتتابهااكمااولي):)
 50.000 (: محمد) أمج8دا   س8دا

درهم))أي))500)حص7ا جتماع78.
 50.000 و2نس) أمج8دا   س8دا

درهماأي))500حص7ا جتماع78.
تع8ينا  س8د ن) تما   تس8ير):)
و2نس) أمج8دا لا محمدا أمج8دا
كمسير ن)) لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
%5) تك2ين) وتما قتطاع)  الرباحا
عل8ه)   رص8دا الحت8اطيا ملنص2صا

قان2ن8ا.)
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
بانزكان))بتاريخ)7)و2 28ز)2021)تحت)

رقم)1542.
 لخالص7ال  تدكير

432P

STE  BOUDARBALA 
SERVICES 
SARL A.U

إعـالناعناإنشـــاءاشركـــــ7
بتاريخ)) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شرك7)) تأسيسا تما (22/06/2021
ح ت) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

 ملميز تا  تا 78):
 STE BOUDARBALA (:   تسم78)

.SERVICES SARL A.U
 ملقرا الجتماعي):)زنق7ا الدريس8ين)

حيا  ش8خامحمدا غظفاطانطان
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا

100)در هم.
نقلا  بضائعا فائدة) (:   هدف)

  غير.
  شركاء):

مزد د) مغربي،) مفرج،) -) وحنفيا
رقم) ب.ت.لا (،12/09/1922 بتاريخ)

    JF29021

تبتدئامنافاتح) (: (   سن7ا ملا 78)

ديسمبرامناكل) (31 وناورالاتنتهيافي)

سن7.

:)تسيرا  شرك7احا 8اامن)   تس8ير)

طرف):

 وحنفيامفرج))ملدةاغيرامحددة.

باملحكم7) تما (:   س لا  تجاري)

بتاريخ) بطانطانا  البتد ئ78ا

12/07/2021)تحتارقم)5275.

433P

SOCIETE  BTTAL FISH
ICEا002864234000096ا

SARL A.U

تأسيس
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخ))تيزنيت)

بتاريخ)12)و2ن28)2021)تمالضعاقان2ن)

محدلدةا ملسؤل 78) أسا�ضيا شرك7ا

ل  تياتحملا وخصائصا  تا 78):

 SOCIETE BTTAL (:   تسم78)

  FISH SARL A.U

نقل) مقاللا (:   هدفا الجتماعي)

  بضائعاعيرا  س8ار تاحم2 تهااأقل)

من)15)طن/))  ص8دا  بحري

رأسا ملال):

100.000)درهمامقسم7) )حددافي)

درهم) (100 1000)حص7امنافئ7) إلى)

م2زع7اكا تالي):

 1000 ملزغي) )  بشيرا ( -)  س8د)

حص7.)

-) ملدة):)99))سن7ا بتدء ا امناتاريخ)

تأسيسها.

عمارة) (1 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

 دهم2اشارعا  قيرل ناأفر كاتيزنيت.

 ملسيرلن):)

مسير) ملزغيا -)  س8دا  بشيرا

 لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7) تما (:  الود عا  قان2ني)

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابتزنيت))

تحتارقم)279)بتاريخ)2021/06/06

434P

STE BYGROUANE BOIS
SARLا

تأسيساشرك7ا
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شرك7) تأسيسا ثما (17/06/2021
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةالخاص8اتها)

كا تالي):
 STE شرك7) (:   تسم78)

. BYGROUANE BOIS SARL
حي) (177 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)

تد رتا نز - كادور.)
ب8ع) :)  نجارةا   هدفا الجتماعي)

 وخشباباو مل7ال  تقس8ط.
مبلغ)) فيا حددا (: رأسمالا  شرك7)
 1000 درهمامقسم7اعلى) (100.000

منافئ7))100)درهما ل2 حدة.
تس8يرا  شرك7):))وتماتس8يرا  شرك7)
مناطرفا  س8د))) وحسيناب8كرل ن)
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
س ل) (101023 رقم) تحتا باكادورا

تجاري)42129. 
 مضاء

435P

 STE CHAAKAI ET ASSOCIEE
TRANS

اااإعالناعناتأسيس
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
حررت) بب28كرىا (11/06/2021
ق2 نيناشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

خصائصهااكا تالي):
شركائها لنقل) لا شعكيا (:  السـم)
 STE CHAAKAI ET ASSOCIEE

               TRANS
نقلا ملستخدمين) (: -) ألهد ف)

وحسابا  غير.
-) ملقرا الجتماعي))))):دل را وتاهم2)

ل دا  صفاء)ب28كرى-ل د  صفاء).
 شت2ك7ا وتاباها)

-)  رأسمالا الجتماعي):)100.000 
من) سهما (1000 إلى) مقسم7ا درهما
منهاا  س8د) وملكا درهم،)  تيا (100
ل  س8دا حمد) (%25 إبر ه8ماشعكى)
محمد) لا  س8دا (%25  وتا  طا ب)
عبدهللاا يش2 ل  س8دا (%25  ب2 نهي)

. 25(%

-)  تس8ير):)  س8داإبر ه8ماشعكى.

تما إلود ع) (: -) إلود عا  قان2ني)

بانزكان))  دىا ملحكم7ا البتد ئ78ا

رقم) تحتا (2021/06/16 بتاريخ)

.1372

436P

شركة داندي صحرى
ش.ح.م.م

SOCIETE DANDI SAHARA
SARL

زنق7اعطارارقما1اوخ8اما2ا كادور

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

  17/06/2021 بتاريخ)   تأسي�ضيا

ح.م.م.)) ش.) صحرىا د نديا شرك7ا

تمتا ملصادق7اعلىامااولي):)

تسم78ا  شرك7) (: •)  تسم78)

د ندياصحرى)»ش.ح.م.م).«))

جعلا ملقر) (: مقرا  شرك7) (•

 الجتماعيا لشرك7ابا عن2 نا  تالي):)

زنق7اعطارارقم)1)وخ8ام)2)) كادور)-

تماتحدود) ( (: رأسمالا  شرك7) ( (•

درهم) (100.000 رأسمالا  شرك7افي)

 100 )حص7) ( ( ( ( ()1000( مقسم7اإلى)

درهما لحص7)))لم2زع7اكاآلتي):

 50 عبدا  لط8فا مزيل) (   س8د)

حص7))50.000)درهم.)

حص7)) (50   س8دا وحسنانج8ب)

50.000)درهم.

•)أهد فا  شرك7):

ب8عا  لح2ما  دوكا  رلمي)

با تقس8طالنصفا و مل7)

شر ء)لت2زيعا  دوكا  رلمي)

ب8عا مل2 دا ملصبر تا لا ملعلب7)

  زيت.)  ذرة.)  طماطما ملعلب.)

  سردون.)  ب8ض.) وحل8با مل فف.

  شاي).حب2با  قه2ة).  ش2ك2الته)

نقلا  بضائع)))

•)  تس8ير):

-)يعتبرا  س8داعبدا  لط8فا مزيل))

 ملسيرا  2ح8دا شرك7اد ندياصحرى)

»ش.ح.م.م.))
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من) سن7ا بتد ء) (99 (: •) ملــدة)

 .17/06/2021

•) إلود عا  قان2ني):) قداتما إلود ع)

 دىا ملحكم7ا  تجاري7اباكادورابتاريخ)

  101306 رقم) تحتا (02/07/2021

 42193 ل  س لا  تجارياتحتارقم)

 كادور.
  ـتـ2قـ8ع

437P

CHARWAR LOGISTICS

SARL

جمعا  عام))) محضرا حسبا

 CHARWAR شركاء)  شرك7) قر را

بتاريخ)) (LOGISTICS SARL

2021/06/22)قررامااولي

)-)مقرا  شرك7):)))حيا ملسيرةابل2ك)

 ارقم)49))در رك7ا كادور.)

 :100.000 في) حددا رأسا ملالا (-

1000)حص7امن) درهمامقس2م7اإلى)

لم2زع7) درهما  2 حدةا (100 فئ7)

كتالي:)

 500 ATFAOUI HICHAM  -

حص7.

 500 ATFAOUI MOHAMMED-

حص7).

مناأهد فا  شرك7:) (: -) مل2ض2ع)

نقلا  بضائعاعلىا  2طنيال  دللي) (1

وحسابا  غير.

أن) شركاء) قر را قررا -)  تس8ير:)

 CHARWAR LOGISTICS شرك7)

 ATFAOUI ( سيسرهاا  س8د) (SARL

HICHAM))ملدةاغيرامحدلدة.

تما إلود عا  قان2ني) (: -) إلود ع)

 دىا ملحكم7ا  تجاري7ابأكادورابتاريخ))

 101241 رقم) 2021/07/02تحتا

  س لا  تجاريارقم)42127. 

438P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.22.46.25 / FIX :

05.22.23.22.62

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE AFCRG
بمقت�ضىا  قان2نا ألسا�ضيابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (،29/06/2021

محدلدةا ملسؤل 78.)
(( (:(

ُ
بامل2 صفاتا  تا 78

 STE(تسم78):)شرك7اأافاساغاج  (((((
.AFCRG

أعمال) لا أعمالا  بناء) (:   هدف)
( ( أخرى.)

رقم) (11 بل2ك) ( (:  ملقرا الجتماعي)
141)بنسركال،)أكادور.

 ملدة):))99)سن7ا ا بتدء امناتاريخ)
  تأسيس

رأسما ها):)100.000)درهم.
  تس8يرالا إلمضاء)):)) لس8داكريم)

أفخار.)))
باملحكم7) تما  إلود عا  قان2نيا
  تجاري7األكادورابتاريخ)12/07/2021 

تحتارقم)101610.
439P

شركة أرحالي سوتراف
SOCIETE ARHALI SOTRAV

s.a.r.l à A.Uا
بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا
2012)تأسستاشرك7اح ت) 2)غشت)
لح8د)) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

ح تا ملميز تا  تا 78):)
  تسم78):)شرك7اأرحالياس2تر ف
م2ض2عا  شرك7):)أشغالاعام7.)

46)  شارع) رقم) (:  ملقرا الجتماعي)
  رئي�ضي))حيا ملسيرةاطانطان.

درهم) (40.000 (: رأسمالا  شرك7)
 100 بق8م7) حص7ا (400 إلى) مقسما

درهما لحص7.
  شركاء):)شريكال حد.)

  س8د):)مصطفىا  رحالي)،)100% 
بـــ):)400)حص7اأي)40.000)درهم.)

تس8يرا  شرك7):)  س8د):)مصطفى)
  رحاليا ملسيرا  2ح8دا لشرك7
مدةا  شرك7):)99)سن7.)

:) ملحكم7)  إلود عا  قان2ني)
بتاريخ) بطانطانا  البتد ئ78ا

27/11/2012)تحتاعدد)474.
440P

 
إغاثة بخريص
تأسيساشرك7

في  طبقاا لعقدا ملؤرخا
لضعا  قان2ن) تما (2021 ماي) (27
مسؤل 78) ح تا سا�ضيا شرك7ا  الا
لمميز تها) لح8دا لشريكا محدلدةا

كا تالي):
-) الاسم))شرك7):)إغاث7ابخريص))
-))  هدف):)) غاث7))))))))))))))))))))))))))))))))))))
زنق7اعبدهللا) (: -) ملقرا الاجتماعي)
طا.))))))))))))))))))))) طاا حيا  نصر1،)  وحافظيا
-) ملدة):)99)سن7)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
درهم،) (100.000 (: ( -)  رأسمال)
مقسم7))إلى)1000)حص7ابق8م7)100 
درهما لحص7.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
مائ7ا لذخيرة،)) فيا (5 (: -) الرباح)
ل  باقياحسباقر ر تا  شركاء.))))))))))))))))))
-)  تس8ير:))  س8د))بخريصاعبد ل

 ه.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-)  سن7ا الاجتماع78):))تبتدئامن)
فاتحاوناورا لئ)31)ديسمبرامناكلاسن7.))))))))))))
تما  تس 8ل))) ( (:   س لا  تجاري)
) الابتد ئ78ابطااطااتحت) باملحكم7)

رقم)655)بتاريخ))9)و2 28ز2021.
441P

حساباتا طلنتيس

زنق7ام2الياإدريس))بل2ك)10)رقم)22))  طابق)

 أللل

  حيا  صناعي)) كادور

TEL/FAX :05 22 22 29 72

إعالناعناتأسيساشرك7امحدلدةا
 ملسؤل 78ا

STÉ ATAR VESION
S.A.R.L A.U

درهما100.000ارأسما هاا
بتاريخ عرفيا عقدا  بمقت�ضىا
إحد ث) تما باكادورا (2021 فبر ور) (2
محدلدة    قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا
لح8د))))))))))))))))))))))))) شريكا د تا (  ملسؤل 78)
 Sté  ATAR (: بامل2 صفاتا  تا 78)

 : VESION S.A.R.L A.U

رقم) (: 6) ملقرا الجتماعي) (:  السم)

4625)حيا ملحمدياأكادور.)

لتجارة) ت2زيعا لا تصن8عا (:   هدف)

تجارة) أن2 عا مل 2هر ت،) جم8عا

أن2 عا ملنتجاتا  غد ئ78) جم8عا

لمستحضر تا  تجم8ل،)  تجارة)

لتصدور،)  ال كترلن78،) ستير دا

تجارةاعام7)

لاعام7اجم8عا  عمل8اتال ملعامالت)

مباشرة) غيرا ألا مباشرةا  ملتعلق7ا

با هدفا الجتماعيالا  تياتساعدافي)

تنم78ا  شرك7.
رأسمالا  شرك7)) (:   رأسمال)

محدلد))في)))100.000))درهم))م2زع7)

على))1000)حص7ابمبلغ))100))درهم))

 لحص7افي))ح2زة):

    1000 (: حسن)   س8دا عطارا

حص7.))

تبتدئامنافاتح) ( (:   سن7ا ملا 78)

كل)) ( ديسمبرامن) ( (31 ( وناوراإلىاغاو7)

سن7.

:)تسيرا  شرك7ا فترةاغير)   تس8ير)

طرفا  س8دا عطار) منا محدلدةا

حسن

)عمرا  شرك7):)محدلدافي))99))سن7

ثم)) ( ) قد) (: )  قان2ني)  إلود ع)

 إلود ع))  قان2ني)) دى))كتاب7))  ضبط)))

 07 و2م) بأكادورا باملحكم7ا  تجاري7ا
و2 28)2021)))تحت)))رقم)101207)ل)

  س لا  تجاري))رقم)42171.

442P

 SOCIETE  NOJAH شركة

TRANSPORT
SARL AUاا

  س لا  تجاريارقما639ا-اطاطا

بتاريخ)) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

22/04/2021)تماتأسيساشرك7اح ت)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا مل2 صفات)

  تا 78):

 SOCIETE NOJAH (:   تسم78)

  TRANSPORT SARL AU
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  هدفا الجتماعي):)نقلا  بضائع)

جم8عا  عمل8ات) عام7،) لبصف7ا

 ملتعلق7ابشكلامباشراآلاغيرامباشر)

بأغر ضا  شرك7)

 ملقرا الجتماعيازنق7ا ملالزماعمي)

بلع8داطاطا.

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

عد ) ماا با س لا  تجاريا تس 8لهاا

 وحلا ملسبقا لا  تمدود.

  100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

درهم.

  تس8ير:)تماتع8ينابخريصاحمزة)

مسير الح8د اتأسيس8اا لشرك7املدة)

غيرامحدلدة.)

بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا

بطاطا) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

عدد) تحتا (01/06/2021 بتاريخ)

.52/21

443P

FIDUCIAIRE BIOU    FISC

Création(de(société(–(Comptabilité(–(

Fiscalité(–(Conseil(Juridique(–Etude 

de(projet(–Gestion(financière((

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

OUCHBANI 2éme Etage En face de la 

mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA 

CHTOUKA AIT BAHA

PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158(

- R.C : 34 262  INZEGANE  -   GSM : 06 

03062700

 RAYOMAR TRANS
إعالناعناتأسيس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

حررت) بب28كرىا (23/06/2021

ق2 نيناشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

ح تاشريكالح8داخصائصهااكا تالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 RAYOMAR(السـم):)ري2ماراترنس 

.TRANS

نقلا ملستخدمين) (: -) ألهد ف)

 فائدةا  غير)/)  نقلا  2طنيالا  دللي)

 لبضائعاوحسابا  غير.

تغازلت) حيا (: •) ملقرا الجتماعي)
ب28كرى)) حيا  فالحا (142   رقم)

 شت2ك7)) وتاباها.

•)  رأسمالا الجتماعي):)100.000  

درهم.)))))))))

تكل8فا  س8د) تما (: •)  تس8ير)

) لشرك7املدة) رش8داعمراتهم2الح8د)

غيرامحدلدة.

تما إلود ع) (: •) إلود عا  قان2ني)

بانزكان)  دىا ملحكم7ا البتد ئ78ا

رقم) تحتا (12/07/2021 بتاريخ)

.1562

444P

حساباتاأدم8ماش.م.م

336)شارعا ملقالم7ا وتامل2ل

  هاتف)05.22.24.00.04)  فاكس)

05.22.24.92.16

TANALT ECAS 
إعالناعناتأسيساشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةالح تا  شريكا
  2ح8دا

بم2جباعقداعرفيامحررابتاريخ)
لضعا  قان2ن) ثما (،2021/07/07

محدلدة) شرك7ا  ألسا�ضيا تأسيسا

لح تا  شريكا  2ح8د)  ملسؤل 78ا

باملميز تا  تا 78):

    TANALT ECAS(7تسم78):)شرك  

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شكل)

 ملحدلدةالح تا  شريكا  2ح8د.

رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)

درهمامقسم7) (100.000   شرك7افي)

بق8م7) حص7ا جتماع78ا (1000 إلى)

في) كلهاا هيا لا در هما ل2 حدةا (100

ملك78ا  س8دا  قدريامصطفى.

مقرا  شرك7):)  طابقا  سفليارقم)

02)زنق7)1613)حيا  سعادةا  دشيرة)

 و هادو7ا نزكان.)

جم8ع) ب8عا (: نشاطا  شرك7)

ب8عا وحدودا  قدوم  أن2 عا وحدود،)

لا ملعادنا الخرى،)نك2ص
عنا  س8دا  قدري) (:   تس8ير)

غير) ملدةا كمسيرا  شرك7ا مصطفىا

محدلدة.

:)  شرك7املزم7ابا ت2ق8ع)   ت2ق8ع)

  2ح8دا لس8دا  قدريامصطفى.

منافاتحاوناورا لئ) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.

 ملدة):)مدةا  شرك7امحددةافي)99 

سن7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78اإلنزكان)

 1576 تحتارقم) (2021/07/13 و2م)

لرقما  س لا  تجاري)23259.
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 SERVICE CONSEIL
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

إعالناعنا  تأسيس
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا (•

حررت) باكادورا (،17/01/2013

محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا ق2 نينا

خصائصهااكا تالي):

  SERVICE CONSEIL(((:(السم (•

•)  هدف):)مـــــركــــزا التــــصــــاالت.

:)  طابقا أللل)  ملقرا الجتماعي)

شارع) (21 رقم) شق7ا عمارةا  سالما

  ش8خا  سعدياتا ب2رجتا كادور)))))

سن7ا بتد ء امناتاريخ) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

حدد) (: •)  رأسمالا الجتماعي)

مقسم) درهما (100.000,00 مبلغ) فيا

درهم) (100 1000)حص7امنافئ7)  لى)

 ل2 حدةام2زع7اعلىا  شركاء):

  س8داكريماحدو2ي):)700))حص7)

بمبلغ)70.000)درهم.)

 300 (: دردوري)   س8دةا نس7ا

حص7ابمبلغ)30.000)درهم.)

تبتدئامنافاتح) (: -  سن7ا ملا 78)

كل) منا دجنبرا (31 في) تنتهيا لا وناورا

سن7امااعد ا  سن7ا ملا 78ا الللىا  تي)

تاريخا  تأسيسا لىاغاو7) تبتدئامنا

31)ديسمبر).

وق2مابتس8يرا  شرك7 (:  •)  تس8ير)

كريم) غيرمحدلدةا  س8دا لملدةا

حدو2ي)

حقا  ت2ق8ع))) :) سنادا •) المضاء)

  س8داكريماحدو2ي.

•) ألرباح):))وتما قتطاع)5)%) تك2ين)

عل8ه)   رص8دا الحت8اطيا ملنص2صا

وخصص) و2زعا لا لا  صافيا قان2ن8اا

جدود) منا مرحلا مبلغا  حت8اطاا لا

برمتها لجزئ8ا.

تما الود ع) (: •) الود عا  قان2ني)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا

  تجاري7ابأكادورابتاريخ)26/04/2013 

تحتارقم)39341.
 لخالص7الا  تذكير
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 SOCIETE HANA

CONSERVATION
SARL

Société à Responsabilité Limitée

Au(Capital(deا000ا100اDS

RUEا30ا:اSiège(Social(est(fixé(àا

TAN(TANااBARRAGE(KLILAاا

ICE:002845048000041ا

تـــأسيــسااشرك7
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7) تأسيسا تما (،16/04/2021

بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8د))باملميز تا  تا 78):

هناء) شرك7ا (:   تسم78)

ك2نسرفس28ن.)

بر ج) زنق7ا (30 (:  ملقرا الجتماعي)

كل8ل7.

درهم) (100.000 (:   رأسمـــــــــــــال)

فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا

100)درهم.

  هـــــــــــــــــدف):))تجارةا  سمك

أما  هناء)  شكاف))))) (:   شــــــــــــــركاء)

334))حص7.)

 وحبيب7اأب2زيد)333))حص7)

))أحمداب2زيد))))))333))حص7

 ملسيرا  قان2ني):)أما  هناء)  شكاف)))

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  البتد ئياطانطانابتاريخ)22/06/2021

تحتارقم)120.
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شــركة أش تروا إم برومو
ش.م.

 SOCIETE H3M PROMO 

 SARL
رأساما هاا100.000ادرهم

دل راأتباناجماع7الق8ادةاأكل2ا

تزنيت.

إعالناعناتأسيساشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا (- (1

تم) م،) (2021 و2ن28) (25 بتاريخ)

إحد ثا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةامناطرف)

 مل2قعينا لعقد،)خصائصهااكا تالي:

إم) ترل ا أشا شــرك7ا (: -)  تسم78)

STE  H3M PROMO(2برلم

أتبان) دل را (: -) ملقرا إلجتماعي)

جماع7الق8ادةاأكل2اتزنيت.
-)  هدفا إلجتماعي):)منعشاعقاري)

 .PROMOTEUR IMMOBILIER

ل  بناء.))) مقال 7ا الشغالا

 TRAVAUX DIVERS OU

CONSTRUCTION

(: في) حددا مالا  شرك7ا رأسا (-

أ ف) إلىا مقسم7ا درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاوملكهااكلامن):

 250 (: محمد)   س8دا  عساليا

حص7.

أبر غيامحمد):)250)حص7.

عزيزامحمد):)250)حص7.

ب8كنانا وحسين):)250)حص7.

عينا  س8د ناأبر غي) (: -)  تس8ير)

محمدالاعزيزامحمدامسير نا لشرك7)

ملدةاغيرامحدلدة.

-)  سن7ا ملا 78):)منافاتحاوناوراإلى)

31)دجنبر.

-) قداتما إلود عا  قان2نيا دى) (2

بتاريخ) بتزنيتا  ملحكم7ا إلبتد ئ78ا

 -  336 رقم) تحتا ما (2021-07-13

  س لا  تجاري):)4919.
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HERMANOS LINEA
SARL

 إلشهارا  قان2ني
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا (-

    HERMANOS   تأسي�ضيا لشرك7)
LINEA - SARL)-)رأسما ها)100.000 

باملقرا الجتماعيا لشرك7)  ملنعقدا

قررا  شركاء) (09/09/2020 بتاريخ)

ماولي):

02) قام7) شق7) (: مقرا  شرك7) (-

ت8غ2الاتمر غتا كادور.
 :100.000 في) حددا رأسا ملالا (-

درهمامقس2م7اإلى))1000)حص7امن)
لم2زع7) $رهما  2 حدةا (100 ( فئ7)

كتالي):

-) شباناخدوج7):)500)حص7)

-)خ2 وريام8ار):)250)حص7)))

-)خ2 ورياوحيى):)250))حص7))))))))))))))

مناأهد فا  شرك7:) (: -) مل2ض2ع)

-)  نقلا  2طنيالا  دلليا لبضائع) (1

وحسابا  غير.

لتصدورا ملنتجات) -) ستير دا (2

  زر ع78ا  غذ ئ78)،)تاجر.

-)  تس8ير:))يعتبراخ2 وريان2ر  دون)

 HERMANOS مسير ا لشرك7)

LINEA - SARL)-)ملدةاغيرامحدلدة.

من) سن7ا بتد ء) (99 (: -) ملدة)

  تس 8لابا س لا  تجاري.

تما إلود عا  قان2ني) (: -) إلود ع)

بمدون7)  دىا ملحكم7ا  تجاري7ا

تحت) (22/06/2021 بتاريخ)  كادورا
رقم)))100500)  س لا  تجاريارقم)

.42027
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 sté WIBMAR STRATEGY

MARKETING
SARL

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيساشرك7اش) (06/07/2021

مام.)

 sté WIBMAR (: -)  تسم78)

                                                         STRATEGY MARKETING SARL

حدد) -)  رأسمالا الجتماعي:)
درهم) (100.000 رأسمالا  شرك7افي)

مقسماإلى)1000)سهم.

 بق8م7)100)درهما لسهم))كا تالي):

محمدابتها)%50))-)) و2با ب2در ر)50%

تمارسا  شرك7) (: -) ألهد ف)

جم8عا  تر ب) فيا  ألهد فا  تا 78ا

  2طني)) ملغرب():

-)مختلفا وخدماتا ملعل2مات78)/)

مختلفا العمالا لا  بناء)/)تجارة)

99)سن7) :)حددتا ملدةافي) -) ملدة)

 بتد ء)مناتأسيسها

:))شارعا وحسن) -) ملقرا الجتماعي)

  ثانياعمارةاع8نك2ا  طابقا الللارقم)

02)ب28كرىا شت2ك7ا وتاباها

-))  تس8ير):)محمدابتها)) ملسير

-) و2با ب2در رامساعدفيا  تس8ير

بكتاب7)  تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا البتد ئ78))   ضبطا

بتاريخ) (1573 رقم) تحتا بانزكانا

.13/07/2021
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STE  ESPACE SIDI MIMOUN
SARL AUا

رأساما هاااا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اقصب7ا  طاهرا وتا

مل2لا نزكان.اا

اإعالناعناتأسيساشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8دا

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
تماإحد ثا  قان2ن) (،2021 ماي) (25

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا لشرك7ا

(، ح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا

خصائصهااكا تالي):

 ESPACE SIDI (:   تسم78)

.MIMOUN SARL AU

قصب7ا  طاهر) (:  ملقرا إلجتماعي)

 وتامل2لا نزكان.

  هدفا إلجتماعي):)

مقهىالمطعم.

((: في) حددا مالا  شرك7ا رأسا

 1000 على) مجزء) درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاكلهاامكتتب7.

))كا تالي):)  س8دة))))ك2ثراوحلي�ضي))))

1000)حص7،)أي))100.000)درهم.

أي) حص7،) (1000 (:  مل م2ع)

100.000)درهم.

ك2ثر) عينا  س8دةا (:   تس8ير)

غير) ملدةا كمسيرا لشرك7ا وحلي�ضيا

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)دجنبر.

 ملدة):)99)سن7.

تما إلود عا  قان2نيا دى) ) قدا

بتاريخ) بانزكانا  ملحكم7ا البتد ئ78ا

 .1420 تحتارقم) (،2021 و2ن28) (22

  س لا  تجاري:)23701.
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STE  ZARAJI
S.A.R.L

رأساما هاا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اادل راقصب7ا الشكرا
ز لي7ا فركانا وتا كاساتارلد نت

اتأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
22)و2ن28)2021،)تماإحد ثا  قان2ن)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا لشرك7ا

 ملحدلدة،)خصائصهااكا تالي):

.ZARAJI(:(78تسم  

قصب7) دل را (:  ملقرا إلجتماعي)

ز لي7ا فركانا وتا كاس)  الشكرا

تارلد نت.

  هدفا إلجتماعي):)

نقلا ألشخاصاوحسابا  غير).

نقلا  بضائعاوحسابا  غير.

 الشغالا ملختلف7ال  بناء.
(: في) حددا مالا  شرك7ا رأسا

 1000 على) مجزء) درهما (100.000

) لحص7) 100))درهم) ( حص7امنافئ7)

 2 حدةاكلهاامكتتب7))كا تالي):
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 1000 (: عمرا  كد لي) ( ( (   س8د)
حص7،)أي)100.000)درهم.

أي) حص7،) (1000 (:  مل م2ع)
100.000)درهم.

  تس8ير):)عينا  س8داعمرا  كد لي))
كمسيريا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

إلى) وناورا فاتحا منا   سن7ا ملا 78:)
31)دجنبر.

 ملدة):)99)سن7.
تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا
 ملحكم7ا البتد ئ78))بتارلد نتابتاريخ))
(،1260 رقم) تحتا (2021 و2 28) (13

  س لا  تجاري)7935.
452 P

مكتبا  تس8يرا العالم8اتال ملحاسب7«)
كاجيسك2)»

 TIZNIT BUREAU D’ETUDE
 CONSULTING

اش.م.م
بتأسيساشرك7

لبم2جب) (،2021 ماي) (25 ( بتاريخ)
تأسست) (،43601 عدد) عرفيا عقدا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاتحت)
 TIZNIT BUREAU D’ETUDE (  سم)
هدفها) ش.م.ما (CONSULTING

كا تالي):
مكتبا  در ساتا  تك2ينال  تأطير)

 ستشارةافالح78.
دل را كادور) (:   عن2 نا  تجاري)

لجاناجماع7الجاناتيزنيت).)))
درهم) (100.000 (: ما ـــها) رأسا
كل) ق8م7ا ( حص7) (1000 إلى) م2زع7ا

حص7)100)درهم.
:)تماتع8ينا  س8د) ( تس8يرا  شرك7)
محمدابلمس8داكمسيرالح8د)) لشرك7)
كامل) إعطائها معا محدلدةا غيرا ملدةا
  صالح8اتاحسبا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.)
 ملـــدة)))):)مدةاعمرا  شرك7)99)من)

تاريخاتأسيسهاا  نهائي.
إود ع) تما (:  إلود عا  قان2ني)
 مللفا  قان2نيابمكتبا  ضبطا دى)
 ملحكم7ا البتد ئ78ابتيزنيتاعدد)332  

بتاريخ))12)و2 28)2021.
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مكتبا  تس8ير، العالم8اتال ملحاسب7«)
كاجيسك2)

PICKALTY SERVICE
ش.م.م

تأسيساشرك7
لبم2جب) (2021 و2 28) (5 بتاريخ)
تأسست) (،57311 عدد) عرفيا عقدا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاتحت)
PICKALTY SERVICE))ش.م.م) (  سم)

هدفهااكا تالي):
 MARCHAND DECYCLE ET

.MOTOCYCLES
باب) (6A رقم) (:   عن2 نا  تجاري)

 وخميس))تيزنيت.)))
درهم)) (100.000 (: ما ـــها) رأسا
كل) ق8م7ا ( حص7) (1000 إلى) م2زع7ا

حص7.
 100)درهمامائ7ادرهم.

تماتع8ينا  س8د) (: تس8يرا  شرك7)
 بر ه8مابلغ8تياكمسيرالح8د)) لشرك7)
كامل) إعطائها معا محدلدةا غيرا ملدةا
  صالح8اتاحسبا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.)
من) (99 مدةاعمرا  شرك7)  ملـــدة:)

تاريخاتأسيسهاا  نهائي).
إود ع) تما (:  إلود عا  قان2ني)
 مللفا  قان2نيابمكتبا  ضبطا دى)
 ملحكم7ا البتد ئ78ابتيزنيتاعدد)333  

بتاريخ))12)و2 28)2021.
454 P

كومارسول
شرك7اد تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

تـأسـيـساشــرك7
 21 بتأريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (،2021 و2ن28)
  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78:
  ـتـسـم8ـــــــــــــــ7):)ك2مارس2ل.

شرك7اد تا ملسؤل 78) ( (:   شكل))
 ملحدلدة)-  ـمـ2ضـــــ2ع):)مقاللا عمال)

عزلالتغط78ا و در نال الرض8ات.
69)شارع) :)رقم)   ـمـقرا الجـتـماعــي)
حيا  نجاح) عليا  شريف،) م2اليا
سن7) (99 (: .مــــــدةا  شركــــــ7)  كادور)

 بتد ء)مناو2ماتأسيسها.)

 100.000 (: رأسمـــالا  شركـــ7)

حص7امن) (1000 درهمامقسماعلى)

550)حص7ا لس8د) (: درهم) (100 فئ7)

حص7ا لس8د) (450 عثماناب2حدل...)

بكاراعبدا  عالي.

 %5 نسب7) وتما قتطاعا (:  ألربــاح)

منا ألرباح)) الحت8اطا  قان2نيال  باقي)

حسباتقريرا  شركاء.

  ـتسـ8ـ8ـــر):)تسيرا  شرك7امناطرف)

....صالح8ات)   س8د):)عثماناب2حدل.)

 المضاء)) لس8داعثماناب2حدل....

  سنـــ7ا الجتمـاع8ـ7):)منافاتحاوناور)

إلى)31)دجنبـــــر.

تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا

وـ2م) باكادورا  ملحكم7ا  تجاري7ا

12)و2 28)2021)تحتارقم101617.
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شركة مقهى الجزيرة طاطا 
تأسيساشرك7ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
و2ن28) (21 في) طبقاا لعقدا ملؤرخا

سا�ضي) لضعا  قان2نا الا تما (2021

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا  شرك7ا

لشريكالح8دالمميز تهااكا تالي):)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

مقهىا و زيرة) شرك7ا (: سم)  الا

طاطا.

  هدف):)مقهى)–)قاع7اشاي).)))))))))))))))))))))))))))))

حي) (603 رقم) (:  ملقرا الاجتماعي)

  نصراطااطا. ملدة):)99)سن7.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

مقسم7ا لى)1000)حص7ابق8م7)100 

درهما لحص7

ل  باقي) خيرةا %5) لدا (: رباح)  الا

حسباقر ر تا  شركاء.

  تس8ير):)  س8دا عر باحسن.)

تبتدئامن) (:   سن7ا الاجتماع78)

فاتحاوناورا لئ)31)دجنبرامناكلاسن7.))))))))))))))

تما  تس 8ل) (:   س لا  تجاري)

باملحكم7ا الابتد ئ78ابطااطا.

و2 28ز) (2 بتاريخ) (647 تحتارقم) (

.2021
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اكسترا نجر و للنقل
ش.م.م

تااســـ8ـــــــساشرك7
بتاريخ) عرفيا عقدا بم2جبا

لضع) تما بأكادور،) (2021 26)ماي)

  قان2نا ألسا�ضي)) لشرك7)) ملحدالدة)

 ملسؤل 78))ح تا وخصاائصا  تا 78):))))))))))))))))))))))))))))))))

ل لنقل) نجرا :) كستر ا   تسم78)

ش.م.م.

  هدفا الاجتمااعي):)نقلا  بضاائع)

وحساابا  غير.))))

:) قام7ا بن)  ملقرا الجتماعي)

خلدلن)2)رقم)1176)بنسركاالأاكاادور)

 100000 مبلغ) فيا محددا   رأسمال:)

 100 حص7) (1000 إلى) درهمامقسما

درهما كلاحص7.

 وحصصا الجتماع78:

  س8د:)ول8ل2اعبداهللا))500)حص7.))))

 500 أحمد) باا :لعتر ا ة)   س8دا

حص7.

 ملدة):)تسع7التسع2ناسن7.

من) ستسيرا  شرك7ا (:   تس8ير)

طرفا  س8داول8ل2أاعبداهللا))ل  س8د)

لعتر ابااأحمد.

)ملداةاغيرامحدلداة.)

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

و7) را   ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاا

باكادور))بتاريخ)6)و2ا 28ز)2021)تحت)

رقم)101205.
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FIDUCIAIRE NADIM

ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

0666534372

STE  PAIN OUBIHI
S.A.R.Lا

تأسيساشرك7اامحدلدةا ملسؤل 78
بم2جباعقداعرفيامؤرخابتزنيت)

لضعا  نظام) تما (،2021 و2ن28) (14

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

مميز تها) تكمنا ل  تيا  ملحدلدةا

ف8مااولي):
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    STE  PAIN OUBIHI( (:   تسم78)
   .S.A.R.L ICE : 002209502000097
ومكناغرضا  شرك7اس2 ء)   غرض:)
وحسابهاا وخاصاألاوحسابا  غيرافي)
 ملغربالفياأيادل 7اأخرىاف8مااولي):
BOULANGER EXPLOITANT

مقرا  شرك7):)و2جدامقرا  شرك7))
6)مكررا م8كالا وخيرا  ركادة) رقم)

تزنيت.
 ملدة):)حددتامدةا  شرك7افي)99 
سن7ا بتد ء امناتاريخاتك2ينهاا  نهائي.
رأسمال) وبلغا (: الشركة  رأسمال 
 100000 درهم) أ فا مائ7ا   شرك7ا
مقسماإلىاأ فاحص7اح تامائ7)100 

درهماكق8م7اوحص7ا  2 حدة،)
 500 بنا لب8ه) رض2 نا (:   س8د)

حص7.
 500 بنا لب8ه) إبر ه8ما   س8دا

حص7.
  سن7ا ملا 78)):)تبتدئافيافاتحاوناور)

لتنتهيافي)31)دجنبر.
رض2 ن) يسيرا  شرك7ا (:   تس8ير)

 لب8هي))ملدةاغيرامحدلدة.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا ديا
تزنيت) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا
عدد) تحتا (2021 و2 28) (6 بتاريخ)

.613/2021
458 P

LAVE EXPRESS 
تـــأسـيــس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تأسيسا تما بأكادورا (2021 29)و2ن28)
بشريكا محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

لح8د,صفاتهااكمااوليا:
.LAVE EXPRESS(:(78تسم  

تهدفا  شرك7اأساسا) ( (:   هــدف)
إلى):

 ضغطالغس8لا ملالبسا ملهن78.
:)حيا كرا لفل2س)  ملقرا الجتماعي)

 لريرا كادور.
تاريخ) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة):)

  تس 8لابا س لا  تجاري.
)  رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7)
في)100.000)درهمامقسم7اإلى)1000 

حص7ابق8م7)100)درهما ل2 حدة.

  س8دا حلمياسع8د)1000)حص7.

سع8د,)   تس8ير):)  س8دا حلميا

جم8عا  2ثائق) علىا لكذ كا  ت2ق8عا

غير) ملدةا لح كا ل الد ري7ا   بنك78ا

محدلدة.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (12 بتاريخ) ألكادورا   تجاري7ا

لرقم) (101613 رقم) تحتا (2021

  س لا  تجاري).42227
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°704,(LOT(MESUGINA,(DRARGA,

AGADIR

Tél :  06-62-64-12-22

E-mail:(Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE MAROCAINE

 DES TECHNICITES

ELECTRIQUES
)  عام)) ) و مع) بمقت�ضىامحضر)

ل  ذي) (2020 فبر ور) (13 ( في) (  ملنعقد)

ح ت) شرك7ا تأسيسا بم2جبها ثما

مسؤل 78امحدلدةامميز تها))كا تالي):)

 STE (:  السما  تجاري)

 MAROCAINE DES TECHNICITES

.ELECTRIQUES

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (:   صف7)

محدلدة.

  رأسمال):)100.000)درهم.

عبدا  حي) وت2فر):)  س8دا ح8ثا

 وحنصالي))على)1000)حص7.

م2 د) لت2زيعا تم2ينا (:   هدف)

ل  8اتا  كهرباء.

بل2كاب) حيا ملستقبلا   عن2 ن):)
رقم)2)مكررا  در رك7اأكادور.

فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

وناور))إلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

طرف) منا تسيرا (:   تس8ير)

  س8داعبدا  حيا وحنصالي.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 2020 مارس) (3 بأكادورفي)   تجاري7ا

تحت))  رقما  ترت8بي)29722.
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MEGA SNACK
ش.م.م.ا شريكال حد

بتاريخ) عرفيا عقدا بم2جبا
14)و2ن28))2021)س لاباكادورابتاريخ)
تمالضعا  قان2ن) (،2021 و2ن28) (15
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا
باملميز ت) ل حدا  ملحدلدةا شريكا

  تا 78):
 MEGA SNACK   تسم78):))

شرك7.م.م.) شريكال حد.
60.000)درهمامقسم) (:   رأسمال)
درهم) (100 حص7امنافئ7) (600 إلى)

 فائدة  س8داعثمانا وتابناعمر.
طرفاو7،) زنق7ا (:  ملقرا الجتماعي)

رقم)6)مكرر،)حياتا برجت،) كادور.
 ملدة):)99)سن7.

  هدفا الجتماعي):)
سناكاب8دز ،) ملطعم7الخدماتها.

جم8عا  عمل8ات) أعم،) لبشكلا (
ألا  تجاري7) ألا وحرف78ا   زر ع78ا
ألا ملنق2 7) ألا  صناع78ا ألا ملا 78ا
بشكل) تتعلقا قدا ألا  عقاري7،)  تيا
كل8ًااألاجزئ8ًا،) مباشراألاغيرامباشر،)
بإحدىا  عمل8اتا ملشاراإ يهااأعاله،)
نشاط) لتط2يرا لتعزيزا تسه8لا منا
مشارك7) أيا لكذ كا   شرك7،)
شكل) بأيا مباشرة،) غيرا ألا مباشرةا
منا ألشكال،)فيا  شركاتا  تياتسعى)
 تحق8قاأهد فامماثل7األاح تاصل7.
عهداإلىا  س8داعثمان) (:   تس8ير)

 وتابناعمر.
تما إلود عا  قان2ني)) (:  إلود ع)
بتاريخ) باكادورا باملحكم7ا  تجاري7ا

7و2 28)2021)تحتارقم)101213.
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 SOCIETE COOPERATIVE
RUCHES

SARL
ICE 002249124000016

تأسيسا
مؤرخ)) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تم) (2021 بتاريخافاتحاو2ن28) تيزنيتا
لضعاقان2ناأسا�ضيا شرك7امحدلدة)
تحملا وخصائص  ل  تيا  ملسؤل 78ا

  تا 78):

 SOCIETE (:   تسم78)

 .COOPERATIVE RUCHES SARL

(/ ب8عا  عسل) (   هدفا الجتماعي:)

 الستير دال  تصدور.
رأسا ملال):

100.000)درهمامقسم7) )حددافي)

درهم) (100 1000)حص7امنافئ7) إلى)

م2زع7اكا تالي):

 500 هشام)   س8دا  بض2يا

حص7.)

  س8دةاص2فياسم78)500)حص7.

 ملدة):

تاريخ) منا سن7ا بتدء ا ا ( (99

تأسيسها.

 ملقرا الجتماعي:

مشرلعا ملرسا  طابقا  ثاني)

عمارة)34)شق7)14)  دشيرةا نزكان.

 ملسيرلن):

مسير) هشاما )  س8دا  بض2يا

 لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7) تما  الود عا  قان2ني):)

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابانزكان))

و2 28) فاتحا بتاريخا (1493 تحتارقم)

.2021
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STE SUPERFOUR OUMALK
SARL AU

  س لا  تجاريارقما653اطاطا

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تأسيساشرك7) تما (،2021 22)وناور)

بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8داح تا مل2 صفاتا  تا 78):

 STE SUPERFOUR (:   تسم78)

.OUMALK SARL AU

:)تم2ينابجم8ع)   هدفا الجتماعي)

 مل2 دا  غذ ئ78،) وخضرال  ف2 كه.

بامل2 دا  غذ ئ78) تم2ينا  فنادقا

 وخضرل تال  ف2 كه.

جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا

 ملتعلق7ابشكلامباشراألاغيرامباشر)

بأغر ضا  شرك7.
:)زنق7اكلم8مارقم)  ملقرا الجتماعي)

15)حيابانياطاطا.
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مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

عد ) ماا با س لا  تجاريا تس 8لهاا

 وحلا ملسبقاألا  تمدود.

 100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

درهم.

  تس8ير):)تماتع8يناب2جمع7ا ما ك)

مسير الح8د اتأسيس8اا لشرك7املدة)

غيرامحدلدة.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

بطاطا) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.21/61
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حساباتا دم8ماش.م.م
336)شارعا ملقالم7ا وتامل2ل

  هاتف)05.22.240004  فاكس)

05.22.249216

SARA TRUCK
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةا
بم2جباعقداعرفيامحررابتاريخا
فاتحاو2 28زا2021اثمالضعا  قان2نا

محدلدةا شرك7ا  ألسا�ضيا تأسيسا

 ملسؤل 78اباملميز تا  تا 78ا:

  تسم78ا:اSARA TRUCK. ا

ح تا ملسؤل 78ا شرك7ا :ا   شكلا

 ملحدلدة.
رأسمالا :احددا رأسمالا  شرك7ا

  شرك7افيا100.000ادرهمامقسم7ا

بق8م7ا حص7ا جتماع78ا 1000ا إلىا

لمقسم7ا در هما ل2 حدةا 100ا

:ا  س8دا دري�ضيا مل8م2نيا كمااوليا

خا دا250احص7،ا  س8دةااخدوج7ا

  عم2دا500احص7الا  س8دةااخدوج7ا

لح8دلسا250احص7.

مقرا  شرك7ا:اكر جاارقما04ارقما

حيا ملرسا  دشيرةا 225ا زنق7ا 06ا

 و هادو7ا نزكان.

:ا  نقلا  2طنيا نشاطا  شرك7ا

ل  دلليا لبضائعاوحسابا  غير.

عينا  س8دا دري�ضيا :ا   تس8يرا

 مل8م2نياخا دالا  س8دا حمدا  عم2دا

كمسير نا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

ملزم7ا :ا  شرك7ا   ت2ق8عا

با ت2ق8عاتا ملنفصل7ا لس8دا دري�ضيا

 مل8م2نياخا دا لا  س8دا حمدا  عم2د

  سن7ا ملا 78ا:امنافاتحاوناوراإلىا

31اديسمبر:

 ملدةا:اامدةا  شرك7امحددةافيا99 

سن7:

بكتاب7ا تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78االنزكان.

464 P

شركة بن رجاب ت ب
شامام

رأساما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اشق7ارقما2احيا

  زناكياألريراأكادور

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
تماإحد ثا  قان2ن) (،2021 ماي) (11

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةامناطرفا مل2قعينا لعقد،)

خصائصهااكا تالي):

  تسم78):)شرك7ابنارجااش))مام.

 ملقرا الجتماعي):)شق7ارقم)02)حي)

  زناكياألريراأكادور.

  هدفا الجتماعي):

 النعاشا  عقاري.

 ألشغالا  عام7األا  بناء.
في) حددا مالا  شرك7ا ر سا

 1000 إلى) مقسما درهما (100.000

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاوملكهااكل):

 500 بر ه8م) بنا رش8دا   س8دا

حص7.

  س8دا وحسنارجب)500)حص7.

  سن7ا ملا 78امنافاتحاوناوراإلى)31 

ديسمبر.

  تس8ير):)عينا  س8د نارش8دابن)

بر ه8مال  س8دا وحسنارجبامسير )

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

 إلمضاء)  بنكيا ملشتركا لس8د ن)
ل  س8دا وحسن) باره8ما بنا رش8دا

رجب.

تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا

بتاريخ) بأكادورا  ملحكم7ا  تجاري7ا

2)و2 28)2021،)تحتارقم)101409.

  س لا  تجاري):)42199.
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 STE KHAYRAT OUED

NOUN
SARLا

ملكات2ن2يستاجماع7اق8ادةات2يزكيا

 ساز ك

  س لا  تجاريارقما3575

ثماتأسيس) (2021 23)ماي) بتاريخ)

شرك7اد تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.

  تسم78):)شرك7))خير تال دان2ن.

د ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

  هدف:)تس8يرالا ستغالل))ض8ع7))

فالح78.

ملكات2ن2يست) (:  ملقرا الجتماعي)

جماع7اق8ادةات2يزكيا ساز ك.)))

ر سا ملال):)حددافيامبلغ))100.000 

درهمامقسم7ا لى)1000)حص7ابثمن)

100)درهما لحص7افياملك78):

 340 (: حسن)   س8دا  صا حيا

حص7.

 330 مريم:)   س8دةا  صا حيا

حص7.

 330 خدوج7)  النس7ا  صا حيا

حص7.

  تس8ير):)ع8نتا  س8دةا  صا حي)

مريمامسيرةا لشرك7املدةاغيرمحدلدة.

تاريخ) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)

تس 8لا  شرك7افيا  س لا  تجاري)

  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

 لى)31)ديسمبر))مناكلاسن7.)

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابكلم8م)

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (5 بتاريخ)

.256
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 ALITOK
SARL A.Uا

فاتح) ( بمقت�ضىاعقداعرفيابتاريخ)
شرك7) تأسيسا تما (،2021 و2 28)
لح8د) بشريكا محدلدةا ملسؤل 78ا

ح تا ملميز تا  تا 78):
.ALITOK  SARL A.U(:(78تسم  

 ختصارا  شرك7.
 ملقرا الجتماعي):)67)زنق7)12)  حي)

 و دود،)طانطان.
درهم) (100.000 (:   رأسمال)
فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا

100,00)در هم.
  هدف):) إلعالن،

أن2 عا  صحف) جم8عا إصد را
ل مل التا إل كترلن78ال  2رق78،

نشرا مل التا  ثقاف78.)
 القتصادو7ال إلعالن78،

فيا مل2 قعا إل كترلن78)   نشرا
TANTANI24.COM, ALITOK.

 COM, ELMARSA-PRESS.COM,
،(AOUS.COM

ل  بر مجا  ثقاف78.) إنتاجا  بر مجا
ل  تطب8قاتا إل كترلن78،

؛) ملش2رة) تقدوما وخدمات)
في) ل  تدريبا لمهن8ينا  إلعالم78ا

  قطاعا  بحري،
أن2 ع) و م8عا   نشرا إلعالميا
ل  سمعيا  بصري)  إلبد عا  رس2ما

لالفتاتا إلنتاج،
لت2زيع) لتس2يقا لب8عا شر ء)
لمعد ت) م2 دا جم8عا لإصالحا

  طباع7ال إلعالن،
لسائلا إلعالم) أخصائيا

 الجتماع78،
إد رةا  شبكاتا الجتماع78)

لإنشاء)  قن2 تا إل كترلن78،
مجالتا  كترلن78،

ل  كتا 2جات)  ملطب2عاتا
ل ملنش2ر ت) ل مللصقاتا ل  كتيباتا
لطباع7ا  شاش7) ل  نشر تا
ل مللصقات) ل  ل2حاتا إلعالن78ا

  رقم78،
تاجراعاما ستير دالتصدور
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  شركاء):

مزد د) مغربي،) عليا لس،)

ت) ل.) ب.) (،1925 بتاريخافاتحاأبريل)

SH125371

فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

وناورالاتنتهيافي)31)دجنبرامناكلاسن7

:)تسيرا  شرك7احا 8اامن)   تس8ير)

طرف):

عليا لسا شكراملدةاغيرامحددة.

باملحكم7) تما (:   س لا  تجاري)

 البتد ئ78ابطانطانابتاريخ))12)و2 28)

2021))تحتارقم)5277.
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SUD A D TRANS
SARL AU

AU(CAPITAL(DEا100.000اDHS

RUEاSIEGE(SOCIAL(N°28ا

SOHAIL BEN BARKA HAYا

TEKNA GUELMIM

ICE002874218000091ا:ا

تأسيس
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيساشرك7) (،2021 29)و2ن28)

بشريك) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8داباملميز تا  تا 78):

.SUD A D TRANS(:(78تسم  

زنق7اسه8لابن) (:  ملقرا الجتماعي)

برك7احياتكنىارقم)22)كلم8م.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا

100)درهم.

عبدا  رح8ما دري2ش)   س8دا

1000)حص7.

وحساب) نقلا  بضائعا (:   هدف)

  غير.

عبدا  رح8م) (:  ملسيرا  قان2ني)

 دري2ش.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (2 بتاريخ) بكلم8ما  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)2021/260.
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TOP BAS
AU(CAPITAL(DEا100.000اDHS

RAG(LASFARااSIEGE(SOCIALا

GUELMIM ABAYNOU

ICE00286185300072ا:ا

تأسيس
 14 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

و2ن28)2021،)تماتأسيساشرك7اح ت)

لح8د) بشريكا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

باملميز تا  تا 78):

.TOP BAS(:(78تسم  

:)  ركا الصفر)  ملقرا الجتماعي)

جماع7ا باون2اكلم8م.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)

فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا

100)درهم.

  هدف):)تصن8عا  ط2بالت2زيعه،)

لأشغال) أشغالا  بناء) فيا مقاللا

 ملختلف7.

علي) ب2ر رنا (:  ملسيرا  قان2ني)

سا م.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (2 بتاريخ) بكلم8ما  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)254/2021.
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 BAHJA SUD DINDE شركة
محدلدةا ملسؤل 78ا

إعالناعنا  تأسيس

 22 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7) ق2 نينا حررتا (2021 و2ن28)

خصائصها) محدلدةا ملسؤل 78ا

كا تالي):

 BAHJA SUD DINDE(((:((((((((السم 

.  SARL

  هدف:)

بب8ع) وتعلقا ماا كلا تجارةا

مستحضر تا  لح2م).

كر جا ملت2 جد) ( (:  ملقرا الجتماعي)
با طريقا  رئيس78ا  قل8ع7ا وتامل2ل)

 نزكان)).)))

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

في) حددا (:   رأسمالا الجتماعي)
درهمامقسما لى) (100.000,00 مبلغ)
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (1000

 ل2 حدةام2زع7اعلىا  شركاء):
بمبلغ) حص7ا (300 حمازة) شرفا

30.000.00)درهم.)
بمبلغ) حص7ا (700 نجاةا كزل)

70.000.00.درهم.)
تبتدئامنافاتح) (: -  سن7ا ملا 78)
ديسمبرامناكل) (31 وناورالاتنتهيافي)
سن7امااعد ا  سن7ا ملا 78ا الللىا  تي)
تاريخا  تأسيسا لىاغاو7) تبتدئامنا

31)ديسمبر).
بتس8يرا  شرك7) وق2ما (:   تس8ير)
لملدةاغيرمحدلدةا لس8دةانجاةا كزل.
حق) :) سنادا  المضاء)
) لس8دة) ( (   ت2ق8عاالد ريالا  بنكي)

نجاةا كزل.
 ألرباح):))وتما قتطاع)5)%) تك2ين)
عل8ه)   رص8دا الحت8اطيا ملنص2صا
وخصص) و2زعا لا ل  صافيا قان2ن8اا
جدود) منا مرحلا مبلغا ألا  حت8اطاا

برمتها لجزئ8ا.
تما الود ع) (:  الود عا  قان2ني)
باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا
 7 بتاريخ) بانزكانا  البتد ئ78ا

و2 202128)تحت))رقم)1535.
 لخالص7ال  تذكير)
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR
EN COMPTABILITE

S.A.R.L

  Sté ALBATRUS TRANS
اS.A.R.Lا

تأسيساشرك7ا
عرفيا ل مع) عقدا بمقت�ضىا
 2021 و2ن28) (16 و2م)   عاما  عاديا
تماتأسيسا  شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدة):
. ALBATRUS TRANS(:78تسم  

 C-O Chez la  ملقرا الجتماعي:)
 société SOUSS NETTOYAGE
 sise( à( :( 1er( ETAGE( APPT.( N°
 3( GROUPE( 3D( N°( 23( CITE

  .DAKHLA AGADIR

مدةاصالح78ا  شرك7:))99)سن7.

رأسا ملال):)100.000.00)درهم.

علىا  شكل) لزعتا  وحصص:)

  تالي:

  س8د:)رحمانيامنير):)70.000.00 

درهم.

)  س8د:)رحمانيامنير):)70.000.00 

درهم.)

  سن7ا الجتماع78:)منافاتحاوناور)

إلىاغاو7)31)ديسمبر.

  تس8ير:)  س8دارحمانيامنير.

  ت2ق8ع:)  س8دارحمانيامنير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 101633   تجاري7ابأكادوراتحتارقم)

لبا س ل) و2 202128) (13 بتاريخ)

بتاريخ) ( (42245 رقم) تحتا   تجاريا

13)و2 202128.
 القتطافال  ب8ان

))) حمدازه2ر
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 RIOSUR PROJET شركة
SARL AU

ش.)م.)م

تأسيساشرك7امام
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخاف8تم)

محدلدةا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا

و2ن28) (14 تحملا وخصائصا  تا 78)

.2021

 STE RIOUSUR (: -1)  تسم78)

PROJET)شامام.

-2)رأسمالا  شرك7):)100.000,00 

1000حص7ابق8م7) درهمامقسما لى)

100)درهما كلاحص7اممل2ك7ل):

مر بطا بر ه8م:ب1000)حص7.

حي) (923 -3) ملقرا الجتماعي:رقم)

حيا  تقدما  قل8ع7ا وت)   سعدو7ا

مل2ل).

-4)  هدفا الجتماعي:

 شغالامختلف7).

من) تس8ير  شرك7ا )  تس8ير:) (5-

رقما  بطاق7) مر بطا بر ه8ما طرفا

.JB445047782طن  
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إود عا مللفا  قان2ني) تما (6-

 لشرك7ا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)

 13 بتاريخ) (1574 رقم) بانزكانتحتا

و2 202128.
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شــركة اولترا ماگ
اULTRA(MAGااSOCIETEاا
رأساما هاا100.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  شق7ا  سفل78ا
بل2كابارقما67احيا ملسيرةاأوتا

مل2ل
اإعالناعناتأسيساشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مؤرخ) عرفيا عقدا -1بمقت�ضىا

بتاريخ)11))و2ن28)2021م،)تماإحد ث)

ح ت)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةامناطرفا مل2قع)

 لعقد،)خصائصهااكا تالي:

  STE ( ماك) ) ل تر ا -  تسم78:)

.ULTRA MAG

:)  شق7) ( ( - ملقرا إلجتماعي)

  سفل78ابل2كابارقم)67)حيا ملسيرة)

أوتامل2ل.

-)  هدفا إلجتماعي):

فيا  نضاف7) متخصص7ا شرك7ا (-

ل  بستن7ال ألمن).)

 STE DE NETTOYAGE-

                                                       .     JARDINAGE ET SECURETE
(: في) حددا مالا  شرك7ا -رأسا

درهمامقسماإلىا  ف) (100.000,00

درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا

  2 حدةاوملكهااكامل7)))  س8دامحمد)

أكل8ف))

أكل8ف)) محمدا :)  س8دا -  تس8ير)

غير) ملدةا ) لشرك7ا لح8د) مسيرا

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) -  سن7ا ملا 78:)

31)ديسمبر).

تما إلود عا  قان2نيا دى) 1. قدا

 ملحكم7ا البتد ئ78ابانزكان))بتاريخ)11 

و2ن202128)تحتارقم)1546 .

)-)  س لا  تجاري:)23231.
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AZUL CONSULTANT

 Siège(Social(:(Avenue(Bir(Anzarane(N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

 TEL : 05.22 25 33 74   GSM :

06.62.16.26.59

E-mail(:(naouar09@yahoo.fr

LEUCKX CONSULTING

Sarl

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
 ملحدلدةا 

رأسما هاا:ا000ا10ادرهم

م2قع) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2021 و2 28) (02 بتاريخ) بتارلد نتا

مسؤل 78) ح تا شرك7ا تأسستا

 ملحدلدةاتحملا مل2صفاتا  تا 78):)

 LEUCKX (:   تسم78)

.CONSULTING SARL

 مل2ض2ع:)م2ض2عا  شرك7اه2:

فيا  تدريب) شرك7ا ستشاري7ا

ل ملساعدةافيا  تنم78ا  ذ ت78ال ملهن78)

باملقالالت.)

رأسا ملال) رأسا ملالا الجتماعي:)

  10.000.00 في) محددا  الجتماعيا

درهمام2زعاإلى)010)نصيبا جتماعي)

مكتتب7) درهما ل2 حدا (100 بفئ7)

لمسدداكلها.

د را  قدوم7) (:  ملقرا الجتماعي:)

 وحصنا  ف2قان8ين-)تارلد نت).))

 99  ملدة:)مدةا  شرك7امحددةافي)

في) تاريخاتق88دهاا سن7اتحتسبامنا

  س لا  تجاري.

ستك2نا  شرك7امسيرة)   تس8ير:)

لملدةاغيرامحدلدةامناطرف:) 2كس)

رلز يناجبرو8لاج.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا لقدا

باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا

و2 202128  (13 بتاريخ) بتارلد نتا

)رقما  س ل) (1269 رقم) تحتا

  تجاري)7943)بتارلد نت(.
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  THE LEGEND OF SERVICES
اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة،ا
رأسمـــا هاا:ا100.000,00اادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ارقما06،اعمارةا
307،فالاألمل8ل،ا  حيا ملحمدي،ا

أكادور
تـأسـيـساشــرك7

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) 2021تما ( و2ن28) (10
  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78):))
 THE((((7ـتـسـم8ـــــــــــــــ7))))):)))شرك  ((-

.LEGEND OF SERVICES SARL
))-))  شكل:)))شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدة.
-)  ـمـ2ضـــــ2ع:)

تمث8ل) تس2يق،) ب8ع،) -شر ء،) (
جم8عا ملنتجاتا  بترل 78) لت2زيعا
بجم8ع) ألا  سائل7ا س2 ء)  غازي7ا

أشكا ها.
- ستغاللالترك8بامخازنا  تبرود)
ل  تجم8دالتخزيناجم8عا ملنتجات.

جم8عا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا (-
غير) ألا مباشرةا بصف7ا ترتبطا   تيا

مباشرةابهدفا  شرك7.
(،06 رقم) ( ( (: ( ( -  ـمـقرا الجـتـماعــي)
ألمل8ل،)  حي) فالا (،307 عمارة)

 ملحمدي،)أكادور.
-مــــــدةا  شركــــــ7)))):)))99)سن7ا بتد ء)

مناو2ماتأسيسها.)
-رأسمـــالا  شركـــ7)))):)))100.000.00 
حص7امن) (1.000 درهمامقسماعلى)

فئ7)100)درهم.
-)  شركاء)لمساهمتهم):

م8ن7) ز كم2زيا -  س8دةا
70.000,00)درهمامقابل)700)حص7.
محمد) ت2ف8قيا -  س8دا
30.000,00)درهمامقابل)300)حص7.))))))))))))))))))))))))))))))
وتما قتطاعانسب7) ( ( ( (: -) ألربـــــــــاح)
منا ألرباحا الحت8اطا  قان2ني) (5 (%
س2 ء) ( ل  باقياحسباتقريرا  شركاء)

و2زعا لاونقل.
-))  ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر)):)))تسيرا  شرك7امن)

طرفا  س8دات2ف8قيامحمد.

حق) أعطيا ( ( -حقا إلمضاء:)
 إلمضاء) لس8دات2ف8قيامحمد.

-)  سنـــ7ا الجتمـاع8ـ7))):)))منافاتح)
وناوراإلى)31)ديسمبر.

تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا
 09  ملحكم7ا  تجاري7ابأكادورابتاريخ)

و2 28)2021)تحتارقم):)101502.
 لخالص7ا  ب8ان
  ـمسـ8ــرا  2حـ8ـد
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كولي انو اكسبريس  
COLIS-INO EXPRESSا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
تأسيساشرك7) (

 2 -)بمقت�ضىاعقداعرفيابتاريخ) (1
تأسيساشرك7اح ت) تما و2ن202128)
خصائصها)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

كا تالي):
)-  تسم78):))ك2ليا ن2ا كسبريس).))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

)-  هدفا الجتماعي))):
-)نقلا  طرلدال  تر سلا  سريع.

-)مقاللافيانقلا  بضائعاوحساب)
  غير-)نقلا ألفر داوحسابا  غير.

حي) (،2 بل2ك) - ملقرا الجتماعي:) (
 زرل)، وتامل2ل.)

- ملدة):)99)سن7.
درهم) (100000,00 -  رأسمال) (
1000)حص7ا جتماع78) مقسم7اعلى)
منافئ7)100)درهما لحص7ا  2 حدة,)
مقسم7اعلى))  شركاء)كا تالي):)  س8د)
900)حص7ا جتماع78,) ب2فخدةال 8د)
حص7) ( (100   س8دةا ملرني�ضيازب8دة)

 جتماع78.)))
بتس8يرا  شرك7) وتعهدا -  تس8ير:)
إلىا  س8دةا ملرني�ضيازب8دةاملدةاغير)

محددة.
ونسبا لس8د) -)  ت2ق8عا  بنكي:)

ب2فخدةال 8د.
-2)لقداتما إلود عا  قان2نيابكتاب7)
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
بإنزكاناتحتارقم)1492)بتاريخافاتح)
رقم)) ل  س لا  تجاريا و2 202128,)

  .  23775
 لخالص7ال  ب8ان

عنا ملسير
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CONSTITUTION

 SOCIETE SOAM

 CONSTRUCTIONS
SARLا

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا (

ل  دي) بمدون7ا كادورا  ملنعقدا

ح ت) شرك7ا تأسيسا بم2جبها ثما

مسؤل 78امميز تهااكا تالي:))))))))))))))))

 SOCIETE((((((((((:(((((((الاسم -

 SOAM CONSTRUCTIONS

. SARL

مسؤل 78) ح تا -  صف7:شرك7ا

محدلدة.

-  رأسمال))):600.000,00))درهم)

م2زعاعلىا  شكلا  تالي:

  300.000,00 هللا) عبدا  سند لا

درهم3000)حص7.)

  300.000,00 محمد)  سند لا

درهم3000)حص7.)

-  هدف)))))):)

)-)) شغالاعام7الأشغالا  بناء.

)-) عمالا  تش2يرا  طرقي.

دل راتكادورتا  در رك7) -  عن2 ن:)

أكادور.

-))  سن7ا ملا 78:))))))) تبدأامنافاتح)

وناوراإلى)31)ديسمبرامناكلاسن7.

)  شرك7امن) تسير) ( (: ( ( ( -  تس8ير)

طرفا  س8دا سند لاعبداهللا.

)  قان2نياباملحكم7)) ) الاود ع) -ثم)

13و2 202128  في) ( باكادور)   تجاري7ا
تحت))رقم))101632. 
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 STE VERSEAU TRAVAUX
S.A.R.L

تأسيسا  شرك7
-)بم2جباعقداعرفيامؤرخابتاريخ)

تماتأسيسا  شرك7) و2ن202128) (29

ح تا ملميز تا  تا 78:

 STE  VERSEAU TRAVAUX

SARL))  تسم78ا الجتماع78))):)

أشغال)   هدفا الجتماعي:)

  ص8ان7ال  تط2ير.

 ملقرا الجتماعي)))))):)رقم)2)،)مس د)

بل2ك) (،323   برال إلحسان،)زنق7اأت)

10،)حيا  قطبا الجتماعي،) ملز را وت)

( ( مل2ل).)

 100.  000 (:   رأسمالا الجتماعي)

درهمامجزأةاإلى)1000)حص7امنافئ7)

100)درهما لحص7ا  2 حدة.

حم8د) تعينا  س8دا تما   تس8ير:)

كمسيراشريكا لشرك7املدة))))))))))))))))))))))))))))))))) (  عظ8م)

( غيرامحدلدة.)

من) سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)

  تأسيسا  نهائي.

تما إلود عا  قان2نيا دىامصلح7)

باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا

و2 202128  (12 ( (: ( بــتاريخ) بانزكانا

تحتارقم))1560.
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ميكرو هوب الب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةابشريكالح8د
في)) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تمالضعا  قان2ن) (،2021 و2 28) (06

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78:)

  تسم78):م8كرلاه2باالب.

 مل2ض2عا الجتماعي:

تكن2 2ج8اا ملعل2مات) -برمج7ا

لنشراخدماتا ألمنا ملعل2ماتي.

لتشغ8لا وخدمات) -نشرا

  سحاب78.

في) تكن2 2ج8اا ملعل2ماتا -حل2لا

إد رةا ألعمال.

-تقدوما ملش2رةال  تحكمال ختبار)

  بنىا  تحت78ا تكن2 2ج8اا ملعل2مات.

لبر مج) أجهزةا لترك8با -ب8عا

 ملعل2م8ات.

-  بحثال  تط2يرافيامجالا  عل2م)

  تطب8ق78ا لتقن8اتا وخضر ء)لطاق7)

  نقلال ملساح7.

-تط2يراتقن8اتابل2كشين.

لتس2يق) لتصدورا - ستير دا

منتجاتا و مل7ال  تقس8طابأن2 عها.
تك2ن) قدا أعم،) -لبشكلا

مهما) عمل8اتا بأيا مهتم7ا   شرك7ا

أل) (، قان2ن78) ألا كانت، قتصادو7،)

أل) (، ألامدن78) (، ألاتجاري7) (، صناع78)

ما 78)،)ألامنق2 7)،)ألاعقاري7اتتعلق)

بغرض) مباشرا غيرا ألا مباشرا بشكلا

فياأياعمل) (، بأيالس8ل7) (،   شرك7)

تجاري.

 ملقر الجتماعي:عمارة)130)  طابق)

  ثانياف2نتيا  عل8اا كادور.))

 ملدة:)حددتافي)99)سن7امناتاريخ)

تأسيسا  شرك7ا  نهائي.

حدد)   رأسمالا الجتماعي:)

درهم) (100.000,00 في)   رأسمالا

حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7اإلى)

مناق8م7)100)درهما كلاحص7.

بلحائ8ل1000   عادلا   س8دا

 100 ق8م7) منا حص7ا جتماع78ا

قدرها) بمساهم7ا حص7ا درهما كلا

100.000,00)درهم.

من) تسيرا  شرك7ا (:   تس8ير)

طرفا  س8داعادلابلحائ8لاملدةاغير)

محددة.

صح8ح) بشكلا ملزم7ا   شرك7ا

بت2ق8عالح8دا لس8داعادلابلحائ8ل،)

معا وحقافيا مكان78اتع8يناممثلله.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

فاتح) منا تبتدئا (   سن7ا ملا 78:)

كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.

كتاب7) تما الود عا  قان2نيا دىا

بأكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (2021 و2 28) (13 بتاريخ)

.101640
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC

TRANS ZAMAH
إعالناعناتأسيس

 22 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

بب28كرىاحررتاق2 نين) و2ن202128)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

شريكالح8داخصائصهااكا تالي):

 TRANS زماح) ترنسا (: -) السـم)

          .   ZAMAH

-) ألهد ف:

نقلا ملستخدمينا فائدةا  غير.)

ل  دلليا لبضائع)   نقلا  2طنيا

وحسابا  غير.

ت2 شت2ك) دل را  ملقرا الجتماعي:)

س8دياب2سحاب)) شت2ك7)) وتاباها.

(:   رأسمالا الجتماعي)

100.000.00))درهم.)))))))))

تماتكل8فا  س8دارش8د)   تس8ير:)

زماحاكمسيرالح8د)) لشرك7املدةاغير)

محدلدة.

 إلود عا  قان2ني):)تما إلود عا دى)

 ملحكم7ا البتد ئ78ابانزكانابتاريخ)12 

و2 202128)))))تحتارقم)1567.
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL : 06.11.22.46.25 / FIX :

05.22.23.22.62

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE KMB DESIGN
بمقت�ضىا  قان2نا ألسا�ضيابتاريخ)

تأسيساشرك7) تما (، مارس2017) (2

بامل2 صفات) محدلدةا ملسؤل 78ا

((((( ( ((:
ُ
  تا 78

:)شرك7اكامابادوز ون   تسم78)

. STE KMB DESIGN

ل  دوك2ر) :)  تصم8ما   هدف)

((((((   د خلي.)

 5 رقم) شق7ا (:  ملقرا الجتماعي)

بل2كاجاحي) (36   طابقا  ثانيارقم)

  هدىا كادور.

99)سن7ا ا بتد ء)مناتاريخ) (  ملدة:)

  تأسيس.

رأسما ها):))100.000.00)درهم.

  تس8ير:)) لس8دةابشرىاكرن7.)))

 إلمضاء:)) لس8دةابشرىاكرن7.
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باملحكم7) تما  إلود عا  قان2نيا

 2017 9)ماي)   تجاري7األكادورابتاريخ)
65630)  س لا  تجاري) تحتارقم)

رقم)34213. 
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STE RALEM
SARL AU

تـأسـيـساشــرك7
بتاريخ)) ( عرفي) عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما 6و2 202128)

  تأسي�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

تحملا وخصائصا  تا 78:

 STE RALEM SARL:(7ـتـسـم8ـــــــــــــــ  -

 .AU

شرك7اح تا ملسؤل 78) ( -  شكل:)

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د.

-  ـمـ2ضـــــ2ع):))

مقاللافياجم8عا الشغالال  بناء.
:حيا وذ ري) ( -  ـمـقرا الجـتـماعــي)

تجزئ7)1500)رقم))210)  ع28ن.

-مــــــدةا  شركــــــ7):))99))سن7.)
-رأسمـــالا  شركـــ7:))

100.000درهم.

بنا مهطر) ( -  ـتسـ8ـ8ــــــــــــــــــر:)  س8د)

رقما  بطاق7ا  2طن78) و2نسا

. JC324229

منافاتح) (: ) الجتمـاع8ـ7) -)  سن7)

وناوراإلى)31)ديسمبرامنانفسا  سن7.

-) قداتما  تس 8لا  قان2نيا دى)

في) ( با ع28ن) (  ملحكم7ا البتد ئ78)

   37411   س لا  تجارياتحتارقم)

بتاريخ)7)و2 202128.
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 STE : BENCHAFI FICH
SARLا

تأسيسا  شرك7
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيساشرك7)) فاتحامارس2021)

بنشافيافيشاشرك7اح تا ملسؤل 78)

تحملا وخصائص) ل  تيا  ملحدلدةا

  تا 78):

 BENCHAFI FICH (: )-)  تسم8ـــــــــــ7)

 .SARL

ح ت) شرك7ا   صف7ا  قان2ن78:)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

-  هدفا الجتماعي:

 1()شرك7اتجارةالت2زيعا ألسماك)

  طري7.
)-)رأسمال:)000.00 100)مقسم7)

 100.00 فئ7) منا حص7ا (1000 إلى)

درهما لحص7امجز ةاكماولي

 1000 عصام) بنشافيا -  س8دا

حص7).

-) ملـــــــــدة):)99)سن7ا بتد ء)مناتاريخ)

  تأسيس).

-  سن7ا ملا 8ــــــــ7):))منافاتحاوناوراإلى)

31)ديسمبرامناكلاسن7.

تاكدورت) دل را - ملقرا الجتماعي:)

نعبادلا  در رك7اأكادور.

-  تسي8ـــــــــــــــر: لس8دابنشافياعصام.

باملحكم7) تما (: - إلود عا  قان2ني)

و2 202128   (9   تجاري7اباكادوراو2مه)
رقم) (101452/2021 عدد) تحتا

  س ل)42201.
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 SOCIETE ESPACE SERVICES

 RMEL
SARLا

تأسيسا  شرك7
بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافيافاتح)

و2 20228)تماتأسيساشرك7 يسباس)

ح ت) شرك7ا سيرفيسا  رملا

تحمل) ل  تيا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78:

 ESPACE SERVICES(:(7تسم8ـــــــــــ  (((

 . RMEL SARL

ح ت) شرك7ا   صف7ا  قان2ن78:)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة).

أ هدفا الجتماعي:

مسأ 7) فيا شرك7ا  2ساط7ا ()1

تح2يلا ألم2 ل.

لتبادل) تح2يلا ألم2 لا ()- (2  

  عمل7.

مقسم7) (100  000.00 رأسمال:) (-
 100.00 فئ7) منا حص7ا (1000 إلى)

درهما لحص7امجز ةاكماولي):
فاطم7ا  زهر ء) -  س8دةا  ب2را

1000حص7.
-) ملـــــــــدة):)99)سن7ا بتد أامناتاريخ)

  تأسيس.
-)  سن7ا ملا 8ــــــــ7):))منافاتحاوناوراإلى)

31)ديسمبرامناكلاسن7)).
مكرر) (02 رقم) -) ملقرا الجتماعي:)

زنق7امكرر)622)تر ستا نزكان.
)  ب2ر) ) لس8دة) (: -  تسي8ـــــــــــــــر)

فاطم7ا  زهر ء.
باملحكم7) تما - إلود عا  قان2ني:)
 13 و2مه) بانزكانا  البتد ئ78ا
و2 202128)تحتاعدد1579/2021 . 

رقما  س لا  تجارى)23263.
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FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL
Télé :05 22 21 66 24

 STE TJ DE TECHNOLOGIE
ET COMMERCE

SARLا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

تأسيساشرك7
طبقاا لعقدا ملؤرخافي)))30))و2ن28)
تماتأسيساشرك7ا ملسؤل 78) (،2021

 ملحدلدةاباوخصائصا  تا 78):))
 STE TJ DE (:  السم)
 TECHNOLOGIE ET COMMERCE

.SARL
ب8عالاتخزينا  تجهيز ت) ( (:   هدف)

 إل كترلن78
 100.000 (: رأسمالا مل م2ع7)

درهم.
٬) سماع8ل) سميراجبار)  ملسيرون:)

ط8م2ش
 ملقرا الجتماعي:)دل رادر وداس8دي)

ب8بيا شت2ك7ا وتاباها
 ملدة):))99)سن7

تما الود عا  قان2نيا لمجم2ع7)
با س لاباملحكم7ا البتد ئ78ابإنزكان))
و2 28) (13 بتاريخ) رقم1577،) تحتا

.2021
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 STE ASSAFWA COMERCIO
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
تأسيساشرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
فاتحاو2 28)2021،)تماتأسيساشرك7)

ح تا ملميز تا  تا 78:
شرك7ا  صف2ى) (:   تسم78)

ك2م8غس28اش.م.م.
أشغالا  بناء)   هدفا الجتماعي:)

ل  تم2ين.)))
))حيا وخمايسا  قل8ع7) (   عن2 ن:)

أوتامل2ل).
 ملدة:))))99)سن7.

درهم) (100.000 (:   رأسمال)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهم.
  سن7ا الجتماع78:)منافاتحاوناور)

إلى)31)دجنبرامناكلاسن7.
يسيرا  شرك7ا  س8د)   تس8ير:)
  كح8لياعبدا  عالياملدةاغيرامحدلدة.)
تما إلود ع) ( (   س لا  تجاري:)
باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا   قان2نيا
و2 28) (13 بتاريخ) بانزكانا  البتد ئ78ا

2021،)تحتاعدد)1520.  
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 STE  SIMOID
SA.R.L A.U

AU(CAPITALا10.374.500ا:اDHS
926اRUEاN°36ا:اSIEGE(SOCIALا

HAY SALAM AGADIR
ف2يتا وحصصا الجتماع78التح8ينا

  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7
بمقت�ضىاعقداعرفيابينا  شركاء)
)تما التفاق) (،2021 4)و2ن28) ،)بتاريخ)

علىاماولي):
عن) رأسمالا  شرك7ا فيا   زيادةا
ببقع7) طريقا ملساهم7ا  ع8ن78ا
رقم) ح تا  رسما  عقاريا أرض78ا
باو ماع7ا  قرلي7) 5451/5)  كائن7ا
حسبا ملادة) أنزكانا مل2لا  وتا
منا ملدلن7) (2 مكررا  فقرة) (161
65- )قان2نا ملا 78)   عام7ا لضر ئب)



15543 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

مبلغ) ق8ما لقدا (،)2021 20) لسن7)

درهم) (4.250.000,00 في)  ملساهم7ا

بمبلغ) فيا ألخيرا  8ك2نا  رأسمالا

15.224.500)درهم.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا لقدا

  ضبطا دىاه8ئ7ا ملحكم7ا  تجاري7)

رقما  س ل) تحثا ورا أكادا بمدون7ا

  تجاري))100479))بتاريخ))25)و2ن28)

.2021
مناأجلا  نسخ7ال  ب8ان)

عـنا  ـمسـ8ـر
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STE JOHRI BUSINESS8 AU
RC(N°4391ا

 12 بتاريخ) ( بمقت�ضىاعقداعرفي)

أبريل)2021،)تمالضعامحضرا و مع)

  عاماوحملا وخصائصا  تا 78:

حصصا  س8د) ( جم8ع) تف2يتا

)  بطاق7ا  2طن78) هشام) ج2هريا

حمزة)) ج2هريا JT2243) لس8دا رقم)

.JT35562(بطاق7ا  2طن78ارقم  

هشام))) ج2هريا  ستقا 7ا  س8دا

مناتس8يرا  شرك7.

تع8ينا  س8داج2هريام2�ضىامسير)

 لشرك7.

حذفا  نشاط):)  تجارة.

تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا

وـ2م) بتارلد نتا ) البتد ئ78ا  ملحكم7)

29)أبريل)2021،))تحتارقم373 .
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 STE  L.G.C.I
.S.A.R.Lا

  رأسما هاا:ا4.000.000ادرهما

مقرهاا الجتماعيا:اتجزئ7اأ 28اب2 يسا

رقمااT2-07اا  در رك7اأكادور

تعدول
بتاريخ)) ( بم2جباعقداعرفيامؤرخ)

,تمت) باكادور) (2021 و2ن28) (03

 ملصادق7اعلىا  تعدوالتا  تا 78)):)

على) حصصا  شركاء) تف2يتا

  شكلا  تالي):)

تف2يتا  س8دا  دور ليادحانال)
حص7ا فائدةا  س8داشهب2ن) (1267

هشام.
تف2يتا  س8دةا ط8فيافاتح7ال)
حص7ا فائدةا  س8داشهب2ن) (1267

هشام.
تف2يتا  س8دةا  ناصريازينبال)
حص7ا فائدةا  س8داشهب2ن) ( (950

هشام.
زينب) تف2يتا  س8دةا  ناصريا
ن8اب7اعنا بنهاا  دور لياعبدا  عل8م)
ل)1646)حص7ا فائدةا  س8داشهب2ن)

هشام.
زينب) تف2يتا  س8دةا  ناصريا
ل) نجالء) عنا بنتهاا  دور ليا ن8اب7ا
حص7ا فائدةا  س8داشهب2ن) ( (224

هشام.
زينب) تف2يتا  س8دةا  ناصريا
ن8اب7اعنا بنهاا  دور لياج2دال)1646 
حص7ا فائدةا  س8داشهب2ناهشام.،
تم) تبعاا تف2يتا وحصصاهذ ،)

تعدولا  فصل)7)كا تالي):
))وبلغارأسمالا  شرك7))4.000.000 
حص7) (40.000 إلى) مقسما درهم،)
درهما لحص7ا  2 حدة) (100 بق8م7)
كلهاافياح2زة))  س8داشهب2ناهشام).
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
 05 ( بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

و2 28ز2021)تحتارقم))101022.
)) لخالص7الا  تدكير
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 STE  ELECTRO MENAGER &

 D’AMEUBLEMENT D’AGADIR

 STE SEMAMAG
SA.R.L

ACAPITALا100.000اا:اDHS
29اRUEا,29ا°Nا:اSIEGE(SOCIALا

FEVRIER(N.T.اAGADIR
ICE001459902000051ا:ا
تف2يتا وحصصا الجتماع78ا

لتح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
بمقت�ضىاعقداعرفيابينا  شركاء)،)
بتاريخافاتحافبر ور)2021،))تما التفاق)

علىاماولي):

تف2يت) علىا ل ملصادق7ا  مل2 فق7ا

بينا  س8د)  وحصصا الجتماع78ا

أزعن2ناب2جمع7ا فائدةا بنها  س8د)

ن2  دوناأزعن2ن.

علىا  تقس8ما و دود)  ملصادق7ا

 رأسمالا  شرك7.

 ستقا 7ا  س8داأزعن2ناب2جمعه)

تع8ين) لا مسيرا  شرك7ا منصبا منا

كمسير) ن2ر  دونا أزعن2نا   س8دا

جم8ع) تخ2يلها معا للح8دا جدودا

صالح8اتا  تس8يرال إلمضاء.

تح2يلا ملقر الجتماعيا لشرك7)

») ملحلا  كائن) إلىا  عن2 نا و دود)

بعمارةامالك،)شارعا  قا�ضياع8اض،)

  حيا  صناعي)–)أكادور«

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا لقدا

  ضبطا دىاه8ئ7ا ملحكم7ا  تجاري7)

رقما  س ل) تحثا ورا أكادا بمدون7ا

و2 28) (12 بتاريخ) ( (4727 (   تجاري)

.2021
مناأجلا  نسخ7ال  ب8ان)

عـنا  ـمسـ8ـر
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ANNONCE
بم2جبامحضرا و معا  عاماغير)
تقرر) (،2021 ماي) (25   عاديابتاريخ)

مااولي):

حصصامنا  س8د) (500 تف2يت)

إلىا  س8دا د) محمدا س8ديا كعبا

  طا با وحسين.

س8دي) كعبا  ستقا 7ا  س8دا

محمدامناتس8يرا  شرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا لقدا

ألكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (6 بتاريخ)

.101132

491 P

ANNONCE
بم2جبامحضرا و معا  عاماغير)
  عاديابتاريخ)15)أبريل)2021،)تقرر)

مااولي):

حصصامناا  س8د) (400 تف2يت)

 دا  طا با وحسينا لىا  س8دا د)

  طا باعزا  دون.

منا  قان2ن) ل7) (6 تغ8يرا  فقرة)

 ألسا�ضيا لشرك7.

ل  ت2ق8عا  بنكي)  سندا  تس8يرا

غلىا  س8دا دا  طا با وحسيناملدة)

غيرامحدلدة.

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضي)

 لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا لقدا

ألكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (6 بتاريخ)

.101145

492 P

مكتبابريمااك2نطا

بل2كاد2)رقم)3)حيا  د خل7ا كادور

STE ATLACO

ش م م
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرا الجتماعيا:ازنق7ا  نخ8لارقما39اا

حيا  د خل7اأكادور

تف2يتا وحصصا الجتماع78
تع8ينامسيراجدودا لشرك7ا

ت2ق8ع) حيا عرفيا عقدا بم2جبا

((،2021 و2 28) (5 و2م) مؤرخا خاصا

ل ملس لابأكادوراو2م)6)و2 28)2021،))

قرراشركاء)شركATLACO(«(7«)شام)

مامااولي):)

 1000 تف2يت) علىا  ملصادق7ا

(: منا  س8دة) حص7ا جتماع78ا

مكان�ضي) لا  س8دا بشرىا   دو2ريا

ل يش2 ) ) صاوحا  س8دا مصطفى)

محمدا 8صبحا  س8دال يش2 امحمد)

حص7) (1000 ل)  ملا كا  2ح8دا

 جتماع78ا ملك2ن7ا رأسمالاشركــــــــــــــ7)

ATLACO)شامام.))

مكان�ضي) قب2لا ستقا 7ا  س8دا

مصطفىامنامنصبهاكمسيرا لشرك7)

لتع8ينا  س8دال يش2 امحمداكمسير)

جدودا لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.)
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كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

)  تجاري7ابأكادور) باملحكم7) (   ضبط)

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (7 و2م)

.101223
بمثاب7امقتطفالب8ان.

)مكتبابريمااك2نطا

493 P

 FIDUCIAIRE ESCOMPTE

STE BAIZ MED TRANS
SARLا

ب8عاحصص
بمقت�ضىامحضرا و مع78ا  عام7)

(،2021 29)و2ن28)  الستثنائ78ابتاريخ:)

تقررامااولي:)

عبد) ب8عا  س8دا علىا  ملصادق7ا

   100%(AD207239(صمدا  ناهري  

منا وحصصا  تياوملكهاافيارأسمال)

 Société BAIZ MED TRANS(7شرك

بق8م7) حص7ا (1000 لهي) (. (SARL

ما) أيا درهما لحص7ا  2 حدةا (100

درهما لس8د) (100000.00 مجم2عه)

. HA16797محمداباوز
:)وتك2نارأسمال) رأسمالا  شرك7))

 100 بق8م7) حص7ا (1000   شرك7)

درهما كلاحص7اممل2ك7اكمااولي:

 HA16797: 1000باوز محمدا

حص7.

عبدا  صمد)  ستقا 7ا  س8دا

  ناهريالاتع8ينا  س8دامحمداباوز)

كمسيراجدودا لشرك7.

ستقا 7ا  س8دانج8باعبدا ملا ك)

لاتع8ينا  س8دامحمداباوزاكمسؤلل)

عنانشاطا  نقل.

من) (15 نت8ج7ا د كا  فصل)

  قان2نا السا�ضيا لشرك7اأصبحاكما)

ولي:)

تكل8فا  س8دامحمداباوزابت2ق8ع)

جم8عا  2ثائقا  بنك78) لإمضاء)

ل إلد ري7ا وخاص7ابا شرك7.)

تما ود عا مللفا  قان2نيا لشرك7)

 دىا ملحكم7ا  تجاري7اباڭادوراتحت)
رقم)101519))))بتاريخ)9)و2 28)2021.

494 P

 STE IMPRIMERIE MOUAAD
SARLا

مقرهاا الجتماعيا:ابل2كا 9ا،ارقما3ا
حيا  د خل7،ا كادور

  س لا  تجاريارقما2207
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
15و2ن28) ( بتاريخ)  الستثنائيا ملؤرخا

2021)،)تقرراماولي):)
 ملصادق7اعلىاب8ع)2000)حص7))في)

ملك78ا  سادة):
  س8داصالحا  زرل لي:500)حص7.
  س8دةافض8ل7ابازي:300)حص7.
  س8داعزيزا  زرل لي:300)حص7.
  س8داكريما  زرل لي:300)حص7.

و2سفا  زرل لي:300    س8دا
حص7.

  س8دةالردةا  زرل لي:300)حص7
 لىا  سادة):

  س8داعمر وتاناصرا يش16002: 
حص7.

 :400   س8دا بر ه8ما صبان)
حص7.)

 ستقا 7ا  س8داصالحا  زرل ليامن)
مهامهاكمسيرا لشرك7ال))تع8ينا  س8د)
مسيرا لشرك7) ناصرا يش2ا عمر وتا

ملدةاغيرامحددة.
تعدولا  فصلارقم)6،)7)ل)12)من)

  قان2نا السا�ضيا لشرك7.)
تعدولا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تـما الود عا  قان2نيا
  تجاري7اباكادوراتحتاعدد)101225 

بتاريخ)7)و2 28)2021.
495 P

شركة إفريقيا كونسولتينغ
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78

عام) جمعا محضرا بم2جبا
 ستثنائي،)تماقب2لا ستقا 7ا ملسيرون)
لا عيس) شكريا وحبيبا   سادةا

 وحسن.
جم8ع) تف2يتا تما عق2دا بم2جبا
ل) حص7ا (750  وحصصا  با غ7)
ل) شكريا وحبيبا  ململ2ك7ا لسادةا
ك2دوميامصطفىالا بيشاحسيناإلى)

  س8دا عيسا وحسن.

عام) جمعا محضرا بم2جبا

 ستثنائياتقررامااولي):)

تمدودا  نشاط) علىا  ملصادق7ا

لك8ل) بإضاف7ا  الجتماعيا لشرك7ا

تجاري.

صادقا و معاكذ كاعلىا  تف2يت)

  سا فا  ذكر.

لبا تالياتماتعدولا  بند)3 , 6))ل)7 

منا  قان2نا ألسا�ضي.

تع8ينا  س8دا عيسا وحسن)

ك2نس2 تينغ) إفريق8اا كمسيرا شرك7ا

ملدة) محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

بت2ق8ع) تلتزما  شرك7ا محدلدة.) غيرا

 ملسير.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

 9 بتاريخ) (101442 بأكادوراتحتارقم)

و2 28)2021.
 لخالص7ال  ب8ان

496 P

STE INBIAAT AUTO
اش.م.م

تف2يتاحصص،ا ستقا 7ا
لتسم78اشريكاجدود

طبقااملد لالتا و معا  عاما  غير)

((،2021 و2 28) فاتحا بتاريخا   عاديا

ش.م.م) ( (INBIAAT AUTO  شرك7)

برقم) مقرهاا الجتماعيا ل  كائنا

شارعا سليا  قدس،) كادور،) (،11

 1.000.000،00 ب) وقدرا رأسما هاا

درهم))تقررامااولي:

عائش) محمدا قاما  س8د نا

ل نيساعائشابتف2يتاجلاحصصهم))

ل  تياتقدراب10000))حص7)) فائدة)

شركASPRA AUTO(«((7)«)ش.م.م.))

) ستقا 7ا  س8دامحمداعائشامن)

منصبهاكمسيرا لشرك7.

تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اإلىاشرك7)

شريك) ح تا محدلدةا ملسؤل 78ا

لح8د.

تع8ينا  س8دامحمداعائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش)

)) وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
كمسيري) مكانها ( ()N160126 ( رقم)

 لشرك7))معا ال تز مابت2ق8عها  فردي.

ل أللر ق) بخص2صا إلجر ء تا

لغيرها)) ت2ق8عا  ش8كاتا ألا   بنك78ا

بإحدى) ملزم7ا فانا  شرك7ا

با ت2ق8عاتا  تا 78:)

  ت2ق8عا ملشتركابينا  س8دامحمد)

)) وحاملا بطاق7ا  تعريف) عائش)

ل  س8د) ( ()N160126 (   2طن78ارقم)

عبدا  رح8مانجمي.

  ت2ق8عا ملشتركابينا  س8دامحمد)

)) وحاملا بطاق7ا  تعريف) عائش)

ل  س8د) ( ()N160126 (   2طن78ارقم)

ج2 دا  بارد.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

باكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

تحت) (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)
رقم.101326 

497 P

 STE TAWRGUI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاا

د تا  شريكا  2ح8د

مقرهاا الجتماعيا:ا لالداترن7ا

جماع7اس8دياب2رج7اق8ادةافريج7ا

تارلد نتاا23000ا ملغرب

  س لا  تجاريا2063ابتارلد نت

اا)فياط2را  تصف78(
ملحضر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 و مع78ا  عام7اغيرا  عادو7ا شرك7)

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (TAWRGUI

د تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

مس ل) (2021 مناو2 28ز) (01 بتاريخ)

 2021 و2 28ز) (10 بتاريخ) بتارلد نتا

أمر) (،2419 عدد) كناشا ملد خ8لا

تما التفاق) (7593 باستخالصاعدد)

ل  تر �ضياعلىاماولي):

إانهـاء)عمل8اتا  تصف78)

إابر ء)حم7ا ملصفي.

  تشط8باعلـــىا  شرك7افيا  س ل)

  تجاريالا  ضريب7ا ملهن78.
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بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
 2021 و2 28ز) (13 بتاريخ) (  تارلد نت)

تحتارقم))1264
498 P

 STE REMPART SOUSS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

اد تا  شريكا  2ح8دا
لعن2 نامقرهاا الجتماعيارقما76ا
 سر كا23000اتارلد نتا ملغرب.
  س لا  تجاريا4125ابتارلد نت.

)فياط2را  تصف78(
ملحضر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
 و مع78ا  عام7اغيرا  عادو7ا شرك7)
ح ت) شرك7ا (REMPART SOUSS
د تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
 2021 مناو2 28ز) (05   2ح8دابتاريخ)
و2 28ز) (10 مس لابتارلد نتابتاريخ)
(،2421 كناشا ملد خ8لاعدد) (2021
تم) (7595 عدد) باستخالصا أمرا

 التفاقال  تر �ضياعلىاماولي):
إانهـاء)عمل8اتا  تصف78)

إابر ء)حم7ا ملصفي.
  تشط8باعلـــىا  شرك7افيا  س ل)

  تجاريالا  ضريب7ا ملهن78.
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا
 2021 و2 28ز) (13 بتاريخ)  تارلد نتا

تحتارقم:).1265
499 P

 STE  DROGUERIE TECH
اSARLاا

 15 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شركاء) قررا باكادورا (،2021 أكت2بر)
   DROGUERIE TECH SARL((((7شرك

مااولي):
 إلقفالا  نهائيا شرك7)

  * DROGUERIE  TECH  SARL*
إبر ء)حم7ا ملصفي.

 ملصادق7اعلىاتقريرا  تصف78.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
باكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم))))))))) تحتا (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)

.101222
 لخالص7الا  تذكير)

500 P

STE IP AGADIR
S.A.R.L A.Uا

شرك7امحدلدو7ا ملسؤل 78

ارأسما هاا:ا100.000ادرهم

رقما  س لا  تجاريا:ا20313

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

بأكادور،) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

ح تا ملسؤل 78) ( حلا  شرك7) تقررا

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ))

درهم) يعادل100000.00) رأسما هاا

 20 لاعن2 نامقرهاا الجتماعيابرقم)

شارعامك7ا  طابق)5)مكتبارقم)2)حي)

  فتحا  ع28نامااولي):

 غالقالاتصف78ا  فرع.

مسيرا  فرعا  س8د)  ستقا 7ا

ح 2جياعبدا  فتاح.)

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) (2 بتاريخ) بانزكانا  البتد ئ78ا

1544،)  س ل) رقم) تحتا (،2021

  تجاريارقم)20313 .

501 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL  : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT(N°01(AV(AL(MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL  : 06.11.22.46.25 / FIX  :

05.22.23.22.62

EMAIL  : samifisc@gmail.com

STE DIFA PIZZA
بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

04/06/2021،)تماإقر رامااولي):

-)تسب8قاتصف78ا  شرك7).

وحل2) فريدةا تع8ينا  س8دةا (-

كمصف78ا لشرك7).

كمقر) مقرا  تصف78ا -) تخاحا

شارعا بر ه8م) (47 رقم)  لشرك7،)

  رلد نياحيا ملسيرةا كادور.

باملحكم7) تما -) إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابأكادورابتاريخ)22/06/2021 

تحتارقم100420.
 إلشهارا  قان2ني

502 P

OUSSRID TRAVAUX
بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملحرر)
شركاء) .قررا (30/06/2021 بتاريخ)
 OUSSRID TRAVAUX   شرك7)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
رأسما ها)100000,00)درهمالا  كائن)
عمارةا ريحا) (6 رقم) ت2طينا (: مقرها)

تجزيئ7ا  ب2خاريامااولي):
  تصف78ا  نهائ78ا لشرك7.
غلقاعمل8اتا  تصف78).

عمر) حم7ا ملصفيا  س8دا إبر ء)
 لسا م.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابانزكان)
رقم) تحتا (09/07/2021 بتاريخ)

.1554
503 P

كورطاجارينا
ش.م.م

س لاتجاريا:ا9945/ نزكان
تصف78انهائ78

بتاريخ)22/06/2021)قررا  شريك)
  2ح8د):

إغالقامسطرةا  تصف78ا  نهائ78)
 لشرك7,

زيد) رض2 نا حم7ا  س8د)) إبر ء)
كمصف.

:) ملحكم7)  إلود عا  قان2ني)
 06/07/2021 في) بانزكانا  البتد ئ78ا

-)عدد)1512 
504 P

 GLASS AUTO
BOUSSABOUNE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا
شريكالح8د

رأسما هاا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيامحلاتجارياعمارةا

330اKاحيا  هدىاأكادور
RC47257ا

  فسخا  سابقاألل نها لشرك7
بمقت�ضىاقر راغيراعاديا لشريك)
و2ن28) (22 في) بأكادورا   2ح8دا ملؤرخا

2021) قداتقررامااولي.

ألل نها لشرك7) -)  فسخا  سابقا
 بتدأامناتاريخه.

»  ط8ب) -تق8ينا  س8د)
ب2  صاب2ن«)مصفيا لشرك7.

تحدودامقرا  تصف78ابامحل) (-
حيا  هدى) (K  330 عمارة) تجاريا

أكادور.
ل  تس 8ل) تما إلود عا  قان2نيا
با س لا  تجارياباملحكم7ا  تجاري7)
تحت) (2021 و2 28ز) (05 و2م) بأكادورا

عدد)101033.
ب8انامختصر

505 P

AGDEZ MINE
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
و2ن28) (14 في)  الستثنائيا ملؤرخا
AGDEZ MINE 2021)قررتاشرك7)
فيا  س لا  تجاري) رقما  تق88دا
مقرهاا الجتماعي) 40235عن2 نا
مت2 جدابمكتبارقم)3)  طابقارقم)2 
 2 عمارةات8فالينا و زء)  ر بعابل2ك)

شارعا ملقالم7ا كادورامااولي):))
-)تصف78امسبق7ا لشرك7.

تع8ينا  س8دا  علميا وحسن) (-
كمأم2راتصف78ا  شرك7.

بمكتب) مقرا  تصف78ا تحدودا (-
2)عمارةات8فالين) 3)  طابقارقم) رقم)
شارعا ملقالم7) (2  و زء)  ر بعابل2ك)

 كادور.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابأكادور
رقم) تحتا (02/07/2021 بتاريخ)

.100720
506 P

STE AFOULKI NEGOCE
SARL

IF14408339ا
تشط8با  شرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
ل فقا و معا  عام) (2021 و2 28ز) (06

 لشرك7اعلىا  تعدوالتا  تا 78):
-)تشط8با  نهائياعلىا  شرك7.

-)تع8يناوح8اامحمداأنجارامصفي)
  شرك7.
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بكتاب7) تما (:  الود عا  قان2ني)

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابتيزنيت)

تحتارقم)329)في)09/07/2021
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SOCIETE TOUDRT 
SARL AU

رأسما هاا:30.000,00ادرهما

مقرهاا الجتماعيا:ادل راس8ديام2�ضىا

در رك7اأكادورا

زيادةارأسمالا  شرك7ا
قر ر ت) محضرا علىا بناًء) (- (1

بتاريخ)  ملساهما  2ح8دا

زيادة) (: ولي) ماا تقررا (،21/06/2021

رأسا ملالابق8م7امائ7العشرلناأ ف)

درهم() 8صبح) (120.000.00( درهم)

 30.000.00( درهم) أ فا ثالثينا منا

أ ف) خمس2نا لا مائ7ا إلىا درهم()

عن) درهم() (150.000.00( درهم)

على) بنفسا ملبلغ.) طريقا  تأسيسا

 حت8اط8اتا ألرباحا ملحتجزة

- عتمادا  نظاما ألسا�ضيا و دود. 

-2)لقداتما إلود عا  قان2نيابكتاب7)

  ضبطا دىاه8ئ7ا ملحكم7ا  تجاري7)

 12/07/2021 بتاريخ) لح كا الكادورا

تحتارقم)101622.

حرراباكادورافي)13/07/2021
منا جلا  نسخ7

ل  ب8ان
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 CLINIQUE

INTERNATIONALE
SARL A.U

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

شريكال حد

رأسما هاا1.000.000,00ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا ملحلا  كائنا

برقما467،احياإ 8غ،اأكادور

تحريرا  رأسمالا إلجتماعي
محضر و معا  عام) بمقت�ضىا

بتاريخ)  إلستثنائيا لشرك7ا ملنعقدا

30/06/2021)تقرراماولي):

تحريرا  رأسمالا إلجتماعي)

 لشرك7):

رأسمال) منا (50٪ تحرير) تما

  شرك7،)  تيا ماوتماتحريرهاابعد،)

أي)500.000,00)درهم

 7 تغ8يرا  فصل) تما .لتبعاا ذ كا

منا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7)

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7):)

تبعااملااسبقاقررا  شريكا  2ح8د)

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7،)

لح كا تلب78ا ملتطلباتا  قان2ن78)

 دىا ملحكم7ا  تجاري7ابأكادور.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

  تجاري7ابأكادورابتاريخ)07/07/2021 

تحتارقم)101224.
 لخالص7ا  ب8ان

  ـمـسـ8ـــرا  ـ2حـ8ـد
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 COOPERATIVE AGRICOLE 

ATLAS

B626ملنطق7ا  صناع78ا وتامل2لا 

رقما  تس 8لافيا  س لا ملحليا

 لتعالن8اتا1/210/2016/62

ملحضر و معا  عاما  غير) تبعاا

أطلس)   عاديا لتعالن78ا  فالح78ا

بتاريخ)22)و2ن28)2021،)تقررماولي):

فيارأسمالا  تعالن78امن)   زيادةا

270.000)درهماإلى)2.025.000)درهم)

أيابزيادةاقدرها)1.755.000)درهم.

تعدولا  قان2نا ألسا�ضي)

 لتعالن78.

إلتمام.) تخ2يلا  صالح8اتا

 إلجر ء تا  قان2ن78

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

12و2 28ز) و2م) بانزكانا  إلبتد ئ78ا

2021)تحتاعدد)114.
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EL MACHAOUD TRANS
SARL

AU(CAPITAL(DEا100.000اDHS
36اRUEا86ا°SIEGE(SOCIAL(Nا
HAY AMHAIRICH GUELMIM
ICE002830332000061ا:ا
RC3513ا:ا/GUELMIM

تعدوالتاقان2ن78
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملنعقدابمقرا  شرك7ابتاريخ)29)و2ن28)
و2 28) (5 بتاريخ) 2011،) ملس لا

2021،)قرراشريكا  2ح8دامااولي):
تف2يت)500)حص7اكمااولي):

 ملف2ت):)  س8داعزيزا ملش2ط)500 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

:)  س8دامحمدا شت2ك7)  ملشتري)
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.
ب8عا وحصص) عقدا لبسببا
 الجتماع78ا لشرك7اأصبحتاشرك7)

.EL MACHAOUD TRANS SARL
علىا  شكلا  تاليا  شركاء)هم):

حص7) (500   س8داعزيزا ملش2ظ)
بق8م7)100)درهما لحص7.

  س8دامحمدا شت2ك)500)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7.

عزيزا ملش2ظ) :)  س8دا   تس8ير)
مسيرا لشرك7التع8ينا  س8دامحمد)

 شت2كانائبا هاملدةاغيرامحددة.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابكلم8م)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (2 بتاريخ)

.261/2021
511 P

مكتباحساباتا بناعامر

 ELEVAGE OULED « شركة
«JERRAR
ش.م.م

2217ا  س لا  تجاريا
001326270000002

  تعريفا مل2حدا لمقالالتا
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
و2ن28) (09 في)  الستثنائيا ملؤرخا
2021،)لا ملس لابتيزنيتاتحتارقم)
تمتا ملصادق7) (، (RE  : 00053641

على):)

تف2يتا وحصص) علىا  مل2 فق7ا

با شرك7
تبنيا  ص8اغ7ا و دودةا لقان2ن)

 ألسا�ضي

إود ع) تما (:  إلود عا  قان2ني)

 مللفا  قان2نيابمكتبا  ضبطا دى)

عدد) بتيزنيتا  ملحكم7ا البتد ئ78ا

267/2021)بتاريخ)01/07/2021.
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 VITAL CONSTRUCTION
S.A.R.L

RUE(IMAMا5اBIS(BLOC(AاN224ا

CHAFAI CITE AL QODS AGADIRا

محضرا و مع) بمقت�ضىا (- (1

بتاريخ) فيا كادورا   عاما إلستئنائيا

21/05/2021)تقرراماولي):)

تماتف2يتاجم8عاحصصا  س8د)

عزا  دوناب2عالم):)500)حص7ا صاوح)

  س8د)–)حم8دا قنال)؛

عزا  دون) قب2لا ستقا 7ا  س8دا

ب2عالمالاتع8ينامكانها  س8داحم8د)

 قنالاكمسيرا لشرك7)؛

تما إلود عا  قان2نيا دى) (- (2

 ملحكم7ا  تجاري7اباكادوراتحتارقم)

.101227

 وخالص7ا إلشهار)
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C.A CONSEIL

 Siège social  : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 05 22 237 626 Fax 05 22 22 21 55

E-mail  : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

SOCIETE SARA IMP 
SARL AU

MODIFICATION
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

 ملنعقدافي)05/07/2021)ثمابم2جبه)

 SARA(« (» بشرك7) تغ8ير تا  حد تا

IMP SARL AU)شرك7اح تامسؤل 78)
قرر ح8تا ل حدا بشريكا  محدلدةا

مااولي):
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ممل2ك7ا لس8د) حص7ا (100 ب8ع)
غز لاعز  دونا صاوحا  س8داغز ل)

حبيب.
عز  دون) غز لا  ستقا 7ا  س8دا
لتع8ينا  س8د) كمسيرا منصبها منا
 حسينام2نيرامسيًر الح8ًد ا لشرك7.
تحدوثا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7.

  صالح8ات.
باملحكم7) ود عا  قان2نيا أالا ثما
 13/07/2021 في) بانزكانا  البتد ئ78ا

تحثارقم)1571.
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 TRANS BIRD OF PARADIS
sarl
شام

محضرا و مع78) بمقت�ضىا
و2م    عام7ا الستثنائ78ا ملنعقدةا
تقرر) بمقرا  شرك7ا (24/06/2021

مااولي):
رقما  بطاق7) سل8مانا عبارا
سهم) (200 باع) (BE704545   2طن78)

بق8م7)20000.00)درهم.
 لى)

•)  س8داباللا عبارارقما  بطاق7)
أسهمه) ) تصبحا JB72732   2طن78)

1000)سهم.
•)تغ8يرا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7).)
2)-)تما إلود عا  قان2نياباملحكم7)
 1557 رقم) تحتا بانزكانا  البتد ئ78ا

بتاريخ)09/07/2021.
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TAZGZOUT TRANS
SARL
ش.َم.م

رأسما هاا100.000ادرهم
حيا وح8حيابناعنفارا ملنطق7ا06ا

 قل8ع7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
 إلستثنائيابتاريخ)5)و2 28ز2021)قرر)
شركاء)  شرك7ا ملذك2رةاأعالهاماولي):

تف2يتا  س8دا  ط8بامت2كل)167 
عددها) حصصها  با غا منا حص7ا

500)حص7ا لس8داجامعا عب2بي).

تف2يتا  س8دامحمدامجحاد)166 
عددها) حصصها  با غا منا حص7ا

500)حص7ا لس8داجامعا عب2بي.
وصبحا  س8دا  ط8ب) بذ كا لا
333)حص7الا  س8د) مت2كلاما كاال)
حص7) (334 ل) ما كاا محمدامجحادا
 333 لا  س8داجامعا عب2بياما كاال)

حص7.)
إضاف7انشاط)):)أعمالامتن2ع7األ)

إنشاء ت))مقالل()
تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)
  قان2نياباملحكم7ا البتد ئ78اإنزكان)
رقم) تحتا (2021 و2 28ز) (13 بتاريخ)

.1572
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 EL GLIOUI FRERES TRANS
ش.ح.م.م

رأسما هاا1.300.000.00ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:اأكادور،اشق7ارقما
460اعمارةا12ا إلنبعاثاج8تاسكنا

ب8عا وحصصا الجتماع78
  تس8ير

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضي
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
ماي) (11 و2م)  إلستثنائيا ملنعقدا
 EL GLIOUI FRERES 2021) شرك7)
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (TRANS
محدلدةارأسما ها)1.300.000)درهم،)
مقرهاا إلجتماعي):)أكادور،)شق7ارقم)
460)عمارة)12) إلنبعاثاج8تاسكن’)

قررا  شركاء)مااولي):
عبدا  عزيزا  كل28ي) باعا  س8دا
مجم2ع) تمثلا حص7ا  تيا (6.500
 EL GLIOUI بشرك7) حصصها
عبد) إلىا  س8دا (FRERES TRANS
  هاديا  كل28يا  ذياأصبحا  شريك)

  2ح8دابا شرك7
عبدا  عزيز)  ستقا 7ا  س8دا
  كل28يامنامنصبهاكمس8يرا لشرك7)
لاتع8ينا  س8داعبدا  هاديا  كل28ي)
غير) ملدةا جدود ا لشرك7ا مسير ا

محدلدة.
تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

 12 ل) (7 (،6 كمااتماتعدولا  بن2د)
منا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بأكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
تحتارقم)101614)بتاريخ)12)و2 28ز)

.2021
مناأجلا إلستخالصال  ب8ان):) ملسير
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STE BEAUTYSOL
SARL AU

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ارقما09ازنق7ا
يعق2با ملنص2راتا ب2رجتاأكادور

6)و2 28) تبعاا لعقدا ملحررابتاريخ)
و2 28) (6 2021،) ملس لابأكادوراو2م)
قررا و معا  غيرا  عادي) (2021

مااولي):
حص7) (1000 تف2يتا وحصص)
منا  س8دافريدا وخد شاإلىا  س8دة)

خدوج7ا وخد ش.
 ستقا 7ا  س8دافريدا وخد شامن)

تس8يرا  شرك7.
تسم78ا  س8دةا وخد شاخدوج7)

كمسيرةاجدودةا لشرك7.
 عتمادات2ق8عا وخد شاخدوج7افي)

جم8عا  2ثائقا وخاص7ابا شرك7.
لقداتما إلود عا  قان2نياباملحكم7)
و2 28) (12 بتاريخ) بأكادورا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)101615.
518 P

TSSOULI EVENT شركة
تف2يتاحصصا جتماع78

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
قررا  شركاء) شرك7) (،05/07/2021
شرك7) (، (»TSSOULI EVENT»
رأسما ها) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا
100000)درهم،) ملت2 جدةاباتجزئ7)
  2حدةامجم2عD(7)رقم)316)  ع28ن)

ماولي)):
حص7ا جتماع78) (450 تف2يت) ـــ)
سعد) ومتلكهاا  س8دا  تس2ليا
با شرك7ا فائدةا  س8دا درلامحمد)

وحيى)
إدماجا  س8دا درلامحمداوحيى) ـــ)

كشريكاجدودابا شرك7)

سعد) ـــ) ستقا 7ا  س8دا  تس2ليا

كمسيرامنا  شرك7،)لتع8ينا  س8د)

.)ل  س8دا  تس2لياسعداكمسيرون)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدةا درلامحمد)

وحيى

7)منا  ق2 نين) ـــ) (6 ـــ)تعدولا  بن2د)

  تأسيس78ا لشرك7)

تحدوينا  ق2 نينا  تأسيس78) ـــ)

 لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
  ضبطا لمحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)

رقم) تحتا (02/07/2021 بتاريخ)

2229/2021
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TRANS  PREMIER PLANS
SARL

اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

مقرهاا الجتماعيا:ادل را وذ اجا

 وخناف8فاالالداتاوم7ا

  س لا  تجاريارقما6277ا

تارلد نت.

ملحضر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

غيرا  عادو7ا شرك7  و معا  عاما

 TRANS PREMIER PLANS SARL

تما التفاق) (12/05/2021 بتاريخ)

ل  تر �ضياعلىامااولي:

تف2يتا  س8دعبدا  عزيزا  طاوفي)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500

عبد) حص7ا فائدةا  س8دا (1000

  لط8فا وتابال.

على) عبدا  عزيزا  طاوفيا بقاء) (-

منصبهاكمسيرا شرك7.

بال) عبدا  لط8فا وتا تع8ينا (-

كمسيراجدودا شرك7

تح2يلا  شرك7امناشرك7اح ت) (-

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8دا لى)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.

-)تح8ينا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

باملحكم7ا البتد ئ78)   ضبطا

تحتارقم) (02/07/2021  تارلد نت)

.979

520P
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STE LE GATEAU DORE
SARL AU
إعالن

عقداتس8يراحر
بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا مل2قع)
  15/04/2021 بتاريخ) بأكادورا
بتاريخ) بأكادورا ل ملس لا
دل) إبر ما  عقدا تما (23/04/2021

 وخصائصا  تا 78):
 STE ATLANTICA (:  سما  كاري)

PARC SARL AU
(: با س لا  تجاري)  ملس لا

بمدون7اأكاداوراتحتارقم)6259 
طريق) (27 ك8ل2متر) (: ب)   ساكنا

  ص2يرةا وميال د راتامرياأكادور
 STE LE GATEAU (:  سما ملكتري)

DORE SARL AU
(: با س لا  تجاري)  ملس لا

بمدون7اأكاداوراتحتارقم)36715. 
 ألصلا  تجاريا  كائناباك8ل2متر)
باركا ومي) تتم7امخ8ماأطلنت8كاا (26

ل د راتامرياأكادور.
منتجات) ب8عا نقط7ا منا ل ملك2نا

 ملخبزةا ملع ناتال وحل2يات).
مدةا  كر ء)خمساسن2 ت.)

س8ق2م) هد ا  عقدا بم2جبا
 STE LE GATEAU DORE  ملكتري)
باستغاللا ملحلام2ض2ع) (SARL AU
أن) كماا (. مسؤل 8ته) تحتا   كر ء)
 STE ATLANTICA PARC   كاري)
مسؤل 78)) وتحملا الا (SARL AU
عن) ألا  دو2نا ملترتب7ا  ال تز ماتا
طرقا  كاريا ألصل) منا تس8يرا
وك2ن) أنا ومكنا الا   تجاريا  ذيا

م2ض2عاضمان7األارهن.
521P

STE BEST OILS BEAUTY
SARLا

إعالناعناتصف78
 IMM. B SAADA APPT. 202 

ERAC BOUARGANE AGADIR
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
على تما التفاقا (2021/04/01  و2م)

مااولي):

 STE(7تصف78ا  قان2ن78ا لشرك  (-
 .BEST OILS BEAUTY SARL

نع8م7) تع8ينا  س8دةا  شعبيا (-
كمصف78ا لشرك7.))))))))))))

مقرا  تصف78اه2اشق7)202)عمارة)
با  سعادةاب2 ركاناأكادور.

باملحكم7) -) إلود عا  قان2نيا
 30/06/2021 و2م) بأكادورا   تجاري7ا

تحتارقم)100532.
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 SUD NAJMATE
TRANSPORT

  زيادةافيارأسمالا  شرك7
بناء)علىامحضراعرفياحررابتزنيت)
قررا  شريك) (،2021 و2ن28) (12 و2م)
 SUD NAJMATE«   2ح8دا شرك7)
TRANSPORT«،)رأسما ها)100.000 
م8ناء) لمقرهاا الجتماعيا درهم،)
ما) طانطاناق8ادةا  2ط78اطانطان،)

ولي):)
-)  زيادةافيارأسمالا  شرك7امن)
100.000)درهما لى)300.000))درهم.
فيا  ق2 نينا ألساس78) تح8ينا (-

 لشرك7.
تما إلود عا  قان2نياباملحكم7) (-II
و2ن28) (23 و2م) بطانطان،)  البتد ئ78ا

2021)تحتاعدد)173/2021.
523P

AGRISTEP شركة
Sarl

محلابحيا وخميسا شت2ك7ا وتاباها
)-ب8عاأسهما  شرك7
)-نقلامقر  شرك7

))))-ت2س8عا  هدفا الجتماعي
)-تع8ينا ملدور

عام) جمعا محضرا بمقت�ضىا
27/04/2021)تم)  ستثنائيامؤرخافي)

تقريراماولي):
-)  س8دا بر ه8ما  عمر لي)
 (350( بب8ع) قاما مغرب78،) لجنسيتها
فاضل) رش8دا حص7ا فائدةا  س8دا
 (100(   ذياو2 فقاعلىامجملامائ7)
دك8كا  ذي) محمدا لا  س8دا جزء)
مائتينالخمسين) مجم2عا علىا ل فقا

)250()جزء).

تجزئ7) منا ( مقر  شرك7) نقلا (-

 ملرجانارقم)01)ب28كرىا شت2ك7ا وت)

باهااإلىا  عن2 نا و دود:)فيامحلابحي)

 وخميسا شت2ك7ا وتاباها.

لتس2يق) إنتاجا أنشط7ا إضاف7ا (-

لتصدورا مل2 دا ملساعدة)  ستير دا

 إلد رةا ملتكامل7ال  ب28 2ج78ا آلفات)

من) لغيرهاا ل مللقحاتا ل  قنابلا

 ملنتجاتال ألنشط7ا  ب28 2ج78.

فاضل) رش8دا تع8ينا  س8دا (-

 AGRISTEP SARL كمسيرا شرك7)

في) مهامها ليقبلا محدلدةا غيرا  فترةا

  شرك7ا ملذك2رة.

تما إلود عا  قان2ني) قدا لا

بتاريخ) بانزكانا باملحكم7ا البتد ئ78ا

24/06/2021)تحتارقم)1454.

524P

STE LE GATEAU DORE
SARL AU

إعالن
عقداتس8يراحر

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا مل2قع)

بأكادورابتاريخ)15/04/2021)ل ملس ل)

بأكادورابتاريخ)23/04/2021)تماإبر م)

  عقداحلا وخصائصا  تا 78):

 STE ATLANTICA (:  سما ملكري)

PARC SARL AU

(: با س لا  تجاري)  ملس لا

بمدون7اأكادوراتحتارقم)6259 

طريق) (27 ك8ل2متر) (: ب)   ساكنا

  ص2يرةا وميال د راتامرياأكادور

 STE LE GATEAU (:  سما ملكتري)

DORE SARL AU

(: با س لا  تجاري)  ملس لا

بمدون7اأكادوراتحتارقم)36715 

 ألصلا  تجاريا  كائناباك8ل2متر)

باركا ومي) تتم7امخ8ماأطلنت8كاا (26

ل د راتامرياأكادور

ل ملك2نامنامطعمالاسناك.

مدةا  كر ء)خمساسن2 ت)

س8ق2م) هد ا  عقدا بم2جبا
 STE LE GATEAU DORE  ملكتري)
باستغاللا ملحلام2ض2ع) (SARL AU
أن) كماا (. مسؤل 8ته) تحتا   كر ء)
 STE ATLANTICA PARC  ملكري)
مسؤل 78)) وتحملا الا (SARL AU
عن) ألا  دو2نا ملترتب7ا  ال تز ماتا
طرفا ملكتريا ألصل) منا تس8يرا
وك2ن) أنا ومكنا الا   تجاريا  ذيا

م2ض2عاضمان7األارهن.
525P

فسخاعقدا  تس8يرا وحرا لس لا
  تجاري

بناء)علىاعقدا  تس8يرا وحرا ملبرم)
بين):)

كرلم) عبدا  قادرا (: •)  س8د)
)  طرفا أللل:)بصفتهاصاحبا ملحل)

مناجه7()
)  طرف) خل8لامطرح) (: •)  س8د)
جه7) منا مسير ا بصفتها (:   ثاني)

 خرى(،)
بين) ل  تر �ضيا لقعا التفاقا

  طرفيناأعالهاعلىامااولي):
•))فسخاعقدا  تس8يرا وحرا لس ل)
ل ملس ل) ب8نهما،)   تجاريا ملبرما
 5300/5443 عدد) تحتا بتيزنيتا
ل  ذي) (07/09/2016 ل ملؤرخابتاريخ)
بمقتضاهاعينا  طرفا ألللا  طرف)
  ثانيا تس8يرا ملطعما  كائنابتجزئ7)
رقم) تيزن8تت.) شاطئا كل2ا قل8ما
14672.)  ضريب7) (:   س لا  تجاري)

 ملهن78اتحتاعدد:)49563424.
526P

« ANIS SOUSS« شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8دارأسما هاا100.000ا

درهم
ا  طابقا  سفليابل2كاجارقما21ا
 مسرناتا كادور-اس لا  تجاريا

رقماا22271
بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملؤرخ)
و2م)20))ماي)2021)لا ملس ل))بأكادور)

قداتقررامااولي):
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إقر راب2فاةا  س8دا حمدا عكيريش)

و2م) (ANIS SOUSS شرك7) مسيرا

19/11/2020

مسيرا  شرك7) ملنصبا تع8ينا

غير) ملدةا (20/05/2021 من) إبتد ء)

محدلدة):

 إلسمالا  لقب):)إبر ه8ماأقبلي

: لمكانا إلزدواد)  تاريخا

01/01/ 1954) وح2زابتامسل2ت

 و نس78):)مغربي
J206230:78رقما  بطاق7ا  2طن

صاوح7ا لىاغاو7)26/03/2022

ت8ل8ال)))) حيا (:   عن2 نا  شخ�ضي)
رقم)2221)تك28يناأكادور

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

بأكادور) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (09/07/2021 بتاريخ)

 .101456
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 SOCIETE COMPTOIR

TELECOM

«CORTEM«
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

  با غارأسما هاا200.000ادرهم

لا  كائنامقرهاا  رئي�ضيا:اشارعا

 ملنص2را  ذهبياتجزئ7ا342،احيا

  د خل7ا-ا كادور

  س لا  تجاريارقما12049

 ملحكم7ا  تجاري7اباكادور

لفاةاشريك
مد لالتا و مع)) بم2جبا

بتاريخ) ) الستثنائيا ملنعقدا   عام)

شرك7) شركاء) قررا (،07/07/2021

 «COMPTOIR TELECOM  »

لهياشرك7) (،»CORTEM»باالختصار

مال) برأسا محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

مقرها) لا  كائنا درهم،) (800،000

شارعا ملنص2را  ذهبي) (:   رئي�ضي)

–) كادور.) حيا  د خل7) (،342 تجزئ7)

ماولي):

تس 8لالفاةا ملسيرال  شريك) ()1

  س8دا وتا  كحلا ملصطفى،

في) لرثتها تمث8لا علىا ل فقا ()2

 جتماعاتا و مع78ا  عام7ا  عادو7)

لغيرا  عادو7:

)  س8دةا 8ل7ا  28سفيامنام2  8د)

02/03/1977،) وحامل7ا لبطاق7)

ممثل7) (،J351452 رقم)   2طن78ا

قان2ن78.

3()  تع8يناكمسيروناجدد):

شريك) (- -)  س8دا  شاليامحمد)

21/06/1973،) وحامل) في) ل دا

  J220244 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

كمسير.

من) عبدا  رحمانا دونا -)  س8دا

05/07/1967،) وحامل) م2  8د)

 JB49279 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

كمسيرامشاركاغيراشريك.

ملتزم7) أنا  شرك7ا قررا ()4

با ت2ق8عاإما):

°()  ت2ق8عاتا ملشترك7ا لس8د) (1

محمدا وحاملا لبطاق7)   شاليا

ل  س8د) ( (J220244 رقم)   2طن78ا

دوناعبدا  رحمانا وحاملا لبطاق7)

  2طن78ارقم)JB49279)،)أل

°()  ت2ق8عا  فريدا لس8د) (2

محمد وحاملا لبطاق7)   شاليا

  2طن78ارقم)J220244)،)أل

غ8اب) فيا °3()  ت2ق8عا  فريد،)

عبدا  رحمان) دونا  ألخير،) لس8دا

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

.JB49279

لتح8ينا  قان2ن) تعدولا قررا ()5

 ألسا�ضيا لشرك7

تما إلود عا  قان2نيا دى)

ضبطا ملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا

تحت) (2021/07/13 بتاريخ) باكادورا

رقم101627

)  س لا  تجاريارقم) )تعدول) تم)

ضبط) كتاب7ا نفسا ) دىا (12049

 ملحكم7ا  تجاري7)) ملذك2رة.
م2جزا لنشر

) ملسيرون
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 ABELMO شركة

ELECTRONIQUE
شرك7اح تا ملس2ل 78ا ملحدلدة،ا

  با غارأسما هاا1.000.000,00ادرهم

 ملقرا  رئي�ضي:ا  شق7ارقما05،اعمارةا

بر د،ابل2كاEا،شارعا11اوناور،احيا

  د خل7،ا كادور

  س لا  تجاريارقما5727

 ملحكم7ا  تجاري7اباكادور

لفاةاشريك
مد لالتا و مع)) بم2جبا

بتاريخ) ) الستثنائيا ملنعقدا   عام)

شرك7) شركاء) قررا (، (07/07/2021

(،»ABELMO ELECTRONIQUE»

لهياشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

درهم، (1،000،000 مال)  برأسا

لا  كائنامقرهاا  رئي�ضي:)  شق7ارقم)

 11 ،شارع) (E بل2ك) عمارةابر د،) (،05

وناور،)حيا  د خل7،) كادور.)ماولي):

تس 8لالفاةا ملسيرال  شريك) ()1

  س8دا وتا  كحلا ملصطفى)،

في) لرثتها تمث8لا علىا ل فقا ()2

 جتماعاتا و مع78ا  عام7ا  عادو7)

لغيرا  عادو7:

)  س8دةا 8ل7ا  28سفيامنام2  8د)

02/03/1977، وحامل7ا لبطاق7)

ممثل7) (،J351452 رقم)   2طن78ا

قان2ن78.

3()  تع8يناكمسيروناجدد):

شريك) (- -)  س8دا  شاليامحمد)

21/06/1973،) وحامل) في) ل دا

  J220244 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

كمسير.

من) عبدا  رحمانا دونا -)  س8دا

05/07/1967،) وحامل) م2  8د)

  JB49279 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

كمسيرامشاركاغيراشريك.

ملتزم7) أنا  شرك7ا قررا ()4

با ت2ق8عاإما):

°()  ت2ق8عاتا ملشترك7ا لس8د) (1

محمدا وحاملا لبطاق7)   شاليا

ل  س8د) ( (J220244 رقم)   2طن78ا

دوناعبدا  رحمانا وحاملا لبطاق7)

  2طن78ارقم))JB49279)،)أل

°()  ت2ق8عا  فريدا لس8د) (2

محمدا وحاملا لبطاق7)   شاليا

  2طن78ارقم)J220244)،)أل

3)°()  ت2ق8عا  فريد)،)فياغ8اباهذ )

عبدا  رحمان) دونا ،) لس8دا  ألخير)

رقم))  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

.JB49279
لتح8ينا  قان2ن) تعدولا قررا ()5

 ألسا�ضيا لشرك7

تما إلود عا  قان2نيا دى) (- (II

ضبطا ملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا

تحت) (. (2021/07/13 باكادورابتاريخ)

رقم101626 
تعدولا  س لا  تجاري) تما

5727) دىانفساكتاب7اضبط) رقم)

 ملحكم7ا  تجاري7)) ملذك2رة.
م2جزا لنشر

 ملسيرون
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STE AIT SOUSS MINI FOOT
SARL

RUEاRDS(N°27ا:اSIEGE(SOCIALا

IFNI TALBORJT ADADIR

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

بتاريخ    غيرا  عاديا ملنعقدا

.30/06/2021

تحتا مل2 فق7اعلىامااولي)):)))))))))))))))))))))))

تغ8يرا سما  شرك7اإلى):

 ACADEMIE TENNIS CLUB    

 .D’AGADIR SARL

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7اباكادورابتاريخ)13/07/2021 

تحتارقم)101639.

530P

 شرك7اأكادوراا لدر س7

 لا ملر قب7

ش.م.ما
ا  س لا  تجااري44247اا

رقم) عمارةا  ملقرا الجتماعيا

3 سكن) ج8تا (13 رقم)  15)  شق7ا

شارعامحمد))  فاا�ضياأكادور)
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بمقت�ضىاقر را  شراوكا  2اح8د)

باكادوراتمت) (2021 و2ن28) (03 بتاريخ)

 ملصااداق7اعلىامااولي):))))))))))))))))))))))))))))))))

دور)) أكاا ك7ا تغ8يرا سما  شرا ( (-

بر نت) ج8نيا قب7ا لىا ل ملر ا  لدر س7ا

لتبدول.

أشغال) منا أنشط7ا  شرك7ا

  هندس7ا لىا ملكتب7.))))))))))))))

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

تحت) (06/07/2021 بتاريخ) بأكادورا

رقم)101204.

531P

مكتباحساباتاشح2دي

زنق7)7)بل2ك)1)رقم)92)شارعا ملقالم7ا وت)

مل2ل،)26150،) وتامل2لا ملغرب

CHOUKRY FOOD

COMPANY  

SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رقم) مقرهاا الجتماعيا لعن2 نا

ألالد) شر ردةا دا ملستقبلا با (153

تاوم7ا ملغرب.

تغ8يرانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري)

.4243

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

تغ8ير) تما (2021/06/03 في)  ملؤرخا

نشاطا  شرك7):

لخضرل تا لب8ع) ف2 كها (.1  -

با تجزئ7))تاجر(.

2.)ترب78ا مل2 �ضي

3.)تفالض))ن8ك2ص(

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 2021 و2 28ز) (2 بتاريخ)  البتد ئ78ا

تحتارقم)972.
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شركة اوروسود
ش.م.م

Ste ORISUD
SARL

 عالنابتعدولا
RC37389ا

محضرا و مع) بمقت�ضىا
بتاريخ)   عاما الستثنائيا ملؤرخا
تم) بمقرا  شرك7ا (12/06/2020

  تعدولا ألتي):
•)تغ8يرا  هدفا الجتماعي):

- تصدور-)  فالح7) لا  -) ستير دا
  تم2ين

تجدودا  قان2نا ألسا�ضي) (•
 لشرك7.

تما إلود عا  قان2ني) قدا لا
بتاريخ))) باكادورا باملحكم7ا  تجاري7ا

02/07/2021)تحتارقم)101411.
533P

شركة اسيو شوب
ش.م.م

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
و2ن28) (15 بتاريخ)  الستثنائيا ملنعقدا
قررا ملساهما  2ح8دا لشرك7) (2021
من) رش8دا ودلعمارا إعفاء)  س8دا
منصبهاكمسيراثانيالتع8ينا  س8دة)
كمسيرة) (JM47421 لسكر ن) نزه7ا

ثان78ا لشرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 2/07/2021   تجاري7اباكادورابتاريخ)

تحتارقم)101312.
534P

 COOPERATIVE CHTOUKA
AL KHADRA

دل را وتام8م2ناجماع7اس8دياب8بيا
 شت2ك7ا وتاباها

رقما  تس 8لافيا  س لا ملحليا
 لتعالن8اتا1/210/2016/135ا

تبعااملحضرا و معا  عاما  عادي)
أعضاء) مل لس) لمحضرا جتماعا
تمت) (01/07/2021  إلد ريا 28م)

 ملصادق7اباإلجماعاعلى):

طلبا نخر طا  س8د) قبـــــ2لا (.1

شهم2طا تعالن78ا شت2ك7) م2حىا

 وخضر ء)

2.) نسحاباكلامنا  س8داعمر)

ل  س8دا وحسينا وقبال)  عر با

ل  س8دامحمداب2سنكارامناعض2ي7)

  تعالن78

كلامنا  س8داعمر) 3.) ستقا 7ا

 عر بامنامنصبهاكرئيسا لتعالن78)

ل  س8دا وحسينا وقبالامنامنصبه)

كنائبا لكاتب

عبد) تع8ينا  س8ـدا  ـعرل�ضيا (.4

كمـر قــبا لحسابـات)   رحمانا

(،2021/2020  لم2 سم)

2022/2021)ل)2023/2022

5.)تع8ينا مل لسا الد ريا و دود)

 ملك2نامن)6) عضاء)لهم):

•)  س8دام2حىاشهم2طابصفته)

رئيسامجلسا إلد رة

•)  س8دامحمدا ب2ح8طابصفته)

نائبارئيسامجلسا إلد رة

لحمان) عبدا  رح8ما •)  س8دا

بصفتهاأمينا ملال

•)  س8دافهمياسع2دابصفتهانائب)

أمينا ملال

•)  س8دامحمداهك2ابصفتهاكاتب

بصفته) ب2طريحا محمدا •)  س8دا

نائبا  كاتب

6.)تف2يضات2ق8عا  تعالن78اعلى)):

•)  2ثائقا ملا 78اباإلمضاء) ملشترك)

رئيسا  تعالن78) منا  س8دونا  كلا

م2حىاشهم2طالأمينا  تعالن78اعبد)

  رح8مالحمان

باإلمضاء) •)  2ثائقا إلد ري7ا

 وخاصا لس8دام2حىاشهم2طارئيس)

  تعالن78.

إلتمام.) صالح8اتا تخ2يلا

 إلجر ء تا  قان2ن78

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 و2م) بانزكانا  إلبتد ئ78ا

و2 28ز2021)تحتاعدد)102/2021.
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BIG TRANS LOGISTIQUE
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
رأسما هااا300.000ادرهم

أمامادل را ك2ر ما وتاعميرةاطريقا
ب28كرى

 نزكاناا16215اس.ت
بمقت�ضىاقر راغيراعاديا لشركاء)
2021) قداتقرر) و2 28ز) (1  ملؤرخافي)

ماولي):
مبارك) ب8كجد ا تع8ينا  س8دا (-
عنا إلد رةا  د ئم7ا نشاط) (

ً
مسؤلال

  نقلافيا  شرك7.
-)تح8ينا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7
إتمام) صالح8اتا تخ2يلا (-

 إلجر ء تا  قان2ن78
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز2021  (9   تجاري7االنزكاناو2م)

تحتاعدد)1553.
536P

شــركة بروسيفيل
ش.م.م.اش.ل

SOCIETE PROCIVIL
SARL AU

رأساما هاا100.000ادرهم
بمقت�ضىا و معا  عاما  غير) (

  عاديامؤرخابتاريخ)23/04/2021:
 STE PROCIVIL SARL  شرك7)

AU)تقررامااولي):
رفعاق8م7ارأسمالا  شرك7ابمبلغ)
من.)) درهما 8نتقلا (1.200.000
 1.300.000 إلى) درهما (100.000
درهم،)باملقاص7امعا وحسابا و اري)
درهم) (1.200.000 بمبلغ)  لشريكا
12.000)حص7اق8م7اكل) ( م2زع7اإلى)

حص7)100)درهما فائدة):
 12.000 لعي�ضىا بر ه8م)   س8دا

حص7.
تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
تما إلود عا  قان2نيا دى)  قدا
بتاريخ) بإنزكانا  ملحكم7ا البتد ئ78ا

05/05/ 2021)ماتحتارقم)1034.
537P 
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 ائــتــمــاانــ8ــ7))ريــــش))كــــ2نـت

مكتبا  س8داحارفاعمار
شق7)6)رقم)23)زنق7اخا دابنا  2 8د

حيا  د خل7)-)أكاداور-

 LA NOUVELLE MAISON DU
SUD NOMAS

SARL RC : 11023
اتعدوالتاقان2ن78ا

-)زيادةافيارأسمالا  شرك7)-)تغ8ير)
نشاط) فيا زيادةا (-  ملقرا الجتماعي)

  شرك7.
بمقت�ضىا  عقدونا  عرفين)
لفي) (27/12/2010 في)  ملؤرخينا

22/05/2017)تقررامااولي):
-)  زيادةافيارأسمالا  شرك7امن)
 1.000.000,00 إلى) درهما (100.000
أالف) تسع7ا زيادةا لبا تاليا درهم،)
جدودة،100,00  حص7ا ()9.000(
نقد ) كلهاا س لتا درهما لحص7،)

لحررتاكل8ااأثناء)  تس 8ل:
*)  فصل7:)  رأسمالا  تجاري:)
مجم2ع) فيا رأسمالا  شرك7ا حددا
درهم) ()1.000.000,00( مل28ن)
أ ف) عشرا خمس7ا إلىا مقسم7ا
درهم) (100,00 حص7،) ()15.000(
 لحص7،)كلهاامس ل7الكل8اامحررة.

رأسمال) تقس8ما (: (2 *)  فصل)
(: ( ( ( ( ( محمدا وتا قا�ضي) (:   شرك7)

2.500)حص7.
)))فط8م7ا زعن2ن):)1.500)حص7.

فرع) ( فتح) قررا و معا  عاما (-
 43 رقم) (:  لشرك7افيا  عن2 نا  تالي)
حيا  د خل7) شارعا وحسنا ألللا

أكادور.
تلتزما  شرك7افياجم8عا  عق2د) (-
محمد) بإمضاء)  س8دا بهاا  ملتعلق7ا

 وتا قا�ضي.
تغ8يرا ملقر) قررا و معا  عاما (-
رقم) (: إلىا  عن2 نا  تالي)  إلجتماعيا
شارعا وحسنا ألللاحيا  د خل7) (43
إ غاء)  فرع) تقررا لبا تاليا أكادور.)

 ملت2 جدابنفسا  عن2 ن.
في) قررا  زيادةا -) و معا  عاما
نشاطا  شرك7ابإضاف7):)ب8عاآالجهزة)

 ملنز 78الا ألفرش7ابا تقس8ط.

تعدولا  قان2نا ألسا�ضي) (-
 لشرك7اعلىاغر را  تعدوالتا ملتبناة)
منا و معا  عاما الستثنائيا  ذي)
لابتاريخ) (27/12/2010 أجريابتاريخ)

 .22/05/2017
من) تعدولاكلا تما لبناء اعل8ها (-
منا  قان2ن) ل2) (7، (4 (، (3   فص2ل)

 ألسا�ضي.
) إلود عا  قان2نيا دى) تم)
)  تجاري7)) باملحكم7) ( )  ضبط) كتاب7)
23/02/2021 بتاريخ)  بأكادورا

ل)24/02/2021)تحتا  رقم)92456 
ل)92470.

 ـلـنسخ))لا إلشـارة.
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شركة
SOCIÉTÉ UNIONGUARD

sarl
ش.ام.ام

تح2يلامقرا  شرك7ا
بمقت�ضىامحضرا و مع78ا  عام7)

 الستثنائ78ابتاريخ):)21/06/2021
تقررامااولي):)

من) مركزا  شرك7ا تح2يلا (- (1
تانا تا قل8ع7ا نزكانا لى) قصاري7ا
  طابقا  ثا تابل2ك)6)شارعا ملحمدو7)

رقم)14)حيا ملحمديا كادور.
-)تماإود عا مللفا  قان2نيا لشرك7)
 دىا ملحكم7ا البتد ئ78االنزكاناتحت)

رقم)1524)بتاريخ)06/07/2021.
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STE SONEQUIP
SARL

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
رأسما ها):)100000)درهم.

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
قرر) (22/06/2021 بتاريخ)  ملنعقدا
شركاء)  شرك7ا ملذك2رةاأعالهامااولي):)
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7) (-
منامجمعا  2فاقاشارعا لسرداعمارة)
16)  طابقا  سفليابنسركالاأكادور.)
1)طريق) 207)مجمعاواسمين)  لىارقم)

تزنيتاأوتامل2ل.

تغ8يرا  نشاطا الجتماعي) (-

 لشرك7.

لابا تالياتعدولامضم2نا  بند) (-

منا  قان2نا ألسا�ضي) (04 ل) (02

 لشرك7.))))

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)

و2م) (2406 رقم) تحتا بأكادورا

02/07/2021)  س لا  تجاريارقم)

.101229
 مضاء
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 MONDIAL CLEAN

PRODUCTS
SARL

رأسما هاا:ا15اعمارةا26اأ.ه.جا

تامسنااتمارة

بمقت�ضىاعقداعرفيابتمارةابتاريخ)

شرك7) قرراشركاء) (،2021 و2ن28) (21

م2ندوالاكلينابرلدوكتاش.ح.م.ماما)

ولي):

درهم) (100 حص7ابق8م7) (70 ب8ع)

من) درهما (7000.00 بمبلغ)  لحص7ا

ك2ثرا جب8ل2ا فائدة) طرفا  س8دةا

  س8دةاحك8م7ا ستيت2.

تعدولا  قان2نا ألسا�ضي.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

6132)في)  إلبتد ئ78ابتمارةاتحتارقم)

13)و2 28)2021.
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HOLDING 17 AUTO
SARL AU

في محررا عرفيا عقدا  بمقت�ضىا

7)و2 28)2021)تماتك2ينانظاماأسا�ضي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تاشريكالح8داخصائصهااكا تالي):

 HOLDING 17 (:   تسم78)

.AUTO

  هدف):)تمارسا  شرك7ا ألهد ف)

  تا 78):

 ستير دا  س8ار تا و دودة)

ل ملستعمل7.

 إلستير دال  تصدور.

 ستير دامعد تا إلسعافال  عتاد.

 313 :) ملنزهارقم)  ملقرا إلجتماعي)

حيايعق2با ملنص2را  رباط.

100.000.00درهم) (: رأسا ملال)

كل) ق8م7ا حص7ا (1000 إلى) مقسما

ل حدة)100.00)درهم.

تماتع8ينا  س8داحسن) (:   تس8ير)

  درقاليا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

  2طن78ارقم)LB97956)كمسيرالح8د)

 لشرك7الملدةاغيرامحدلدة.

لضع) تما (:  إلود عا  قان2ني)

كتاب7ا  ضبط)  مللفا  قان2نيا دىا

باملحكم7ا  تجاري7ابا رباطاتحتارقم)

  س لا  تجاري)153641.
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MAITRE KHALIL ASSADY 

NOTAIRE

 109BOULEVARD TAZA HAY MOULAY ,

ABDELLAH CASABLANCA

TEL : 05.22.21.70.02

FAX : 05.22.21.70.03

AZUREAL شركة
شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكالح8د

  رأسمالا إلجتماعيا:ا100.000.00ا

درهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاء،ا26ا

حيامرسا  سلطانا  شق7ارقما3ا

  طابقا1

تأسيساشرك7
بمقت�ضىاعقداعرفياتلقاها ألستاح)

با د ر  ب8ضاء) م2ثقا أسدي،) خل8لا

لضع) تما (،2021 و2 28) (5 بتاريخ)

محدلدة)   قان2نا ألسا�ضيا لشرك7ا

ح ت) ل حدا بشريكا  ملسؤل 78ا

 وخصائصا  تا 78):

AZUREAL شرك7) (:   تسم78)

بشريك) محدلدةا ملسؤل 78ا شرك7ا

لح8د.

AZUREAL (:   شكلا  قان2ني)

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا ملحدلدة)

بشريكالح8د.
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  هدف):)هدفا  شرك7اه2):

أي) لشر ء) لب8عا متن2ع7ا أعمالا

منق2 7) غيرا ألا منق2 7ا ممتلكاتا

ل ستير دالتصدوراأياسلعافيا  تجارة.

ح ك) فيا بماا  إلنعاشا  عقاريا

مشرلعا لتط2ير) أيا تحق8قا

   عقاريابناء)لب8عا ملساكنا  سكن78

ألا ملبانيا  تجاري7  ألا  س8اح78ا

ألا ستخد ما ملكاتباألاأيا ستخد م)

آخر.

شر ء)ألاب8عاألاتبادل))ألغيراح ك،)

و م8عا ألر �ضيال وحق2قا وحق8ق78)

 لعقار تاالستخد مهاا فيابناء)  عقار)

لكذ كا تس2يق) أعاله،) إ 8ها  ملشارا

 ملمتلكاتا ملبن78.

لس8ل7، بأيا لنقلا لشر ء)  ب8عا

ل ملساكن) أياممتلكاتاغيرامنق2 7،)

ألا ملكتبي  ألا إلستخد ما  تجاريا

ألا  س8احياألاأيا ستخد ماآخر.

مباشرة بطريق7ا  أخدا ملشارك7ا

ألاغيرامباشرةافياجم8عا  شركاتا  تي)

 هاانشاطامماثلاألاحلاصل7.

جم8عا ملعامالت) عام7ا لبصف7ا

ألا ملا 78 ألا  صناع78ا    تجاري7ا

ألا أللر قا ملا 78األا  عقار تامرتبط7)

بكائن) مباشرا غيرا ألا مباشرا بشكلا

  شرك7ابطريق7امماثل7األامرتبط7.

:)  د ر  ب8ضاء)  ملقرا إلجتماعي)

26)حيامرسا  سلطانا  شق7ارقم)3 

  طابق)1.

 ملدة):)99)سن7ا بتد ء)منا  تق88د)

با س لا  تجاري.
رأساما هاا إلجتماعي) (:   رأسمال)

حددافي)100.000.00)درهم،)مقسم7)

بق8م7) إجتماع78ا حص7ا (1.000 إلى)

درهما لحص7) (100.00 مسماة)

  2 حدةامحررةابكاملهااعلىا  شكل)

  تالي):

 1.000 مس8لي)   س8دا دريسا

حص7.

 مل م2ع):)1.000)حص7.

:)تسيرا  شرك7امناطرف)   تس8ير)

  س8دا دريسامس8ليامعيناكمسير)

ملدةاغيرامحدلدة.

  ت2ق8ع):)تك2نا  شرك7املزم7ا كل)

عقداوخصهاام2قعامناطرفا ملسير)

أعاله.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021)تحتاعدد)726624.

با س ل) با تق88دا تما  تصريحا

باملحكم7ا  تجاري7)   تجاريا

با د ر  ب8ضاء)13)و2 28)2021،)تحت)

عدد)25943.
ملخصا لنشر

 ألستاحاخل8لاأسدي
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BOUCHRA DECO
SARL A.U

في) مس لا ( بمقت�ضىاعقداعرفي)

قد) (2021 12و2ن28) بتاريخ)   رباطا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةابشريكالح8دال  تياتحمل)

 وخصائصا  تا 78):

.BOUCHRA DECO(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   صف7ا  قان2ن78)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د.

  هدفا إلجتماعي):

 الستير دال  تصدور.

تجارةاعام7.

أشغالاعام7.

رأسا ملال):)100.000)درهم.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.

 ملقرا إلجتماعي):)شارعاعبدا مل2من)

حسان) رقم32) سبت7ا زنق7ا ز لي7ا

  رباط.

سحتا)) بشرىا :)  س8دةا   تس8ير)

ملدةاغيرامحدلدة.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)

تحتارقما  س لا  تجاري)153475.
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HK PARA
تأسيساشرك7

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78اح تا

شريكالح8د

ارأسما هااا:ا100.000ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ابا قن8طرةا45ا

شارعاطارقا بنازيادامكتبارقما3ا

  قن8طرة

بمقت�ضىاعقداعرفيامحررابتاريخ)

لضعا  نظام) تما (2021 و2ن28) (26

 ألسا�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

ح تاشريكالح8داباملميز تا  تا 78):

:)  شرك7اتسمىاشرك7)   تسم78)

HK PARA SARL AU)شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78اح تاشريكالح8د.

 مل2ض2ع):)غرضا  شرك7):

شبهاص8د 78.

تاجرا ملستلزماتا  طب78)

ل ملستهلكات.

تاجرامعد تاطب78.

ل ملستهلكات) مستلزماتا تاجرا

  طب78.

تاجرامستحضر تا  تجم8ل.

شبهاطبي.

 الستير دال  تصدور.

جم8عا  عمل8ات) عام7،) لبصف7ا

  تجاري7،) ملا 78،)  صناع78،)منق2 7)

أل) مباشرةا ل ملرتبط7ا منق2 7ا لغيرا

بشكلامباشراباألغر ضا ملشارةاأعاله)

لتط2ير) ( ت2س8ع) تسه8لا لبإمكانهاا

  شرك7.

 ملقرا إلجتماعي):))مقره()42)شارع)

طارقا بنازيادامكتبارقم)3)  قن8طرة.

محدلدةافي) ( :)  شرك7) مدةاح8اة)

99)سن7ا بتد ء)مناتق88دهاابا س ل)

حا 7ا وحلا ملبكر) فيا إالا   تجاري،)

 لشرك7.
رأسا ملال):)حددارأسامالا  شرك7)

فيامبلغ)100.000)درهمامقسم7اعلى)

فئ7) منا إجتماع78ا حص7ا (1000

هاجر) ( درهمافياملك78ا  س8دة) (100

  هب7ا وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ارقم)

.G724732

هاجرا  هب7) :)  س8دةا   تس8ير)
 10 تماتع88نهااكمسيرةا لشرك7املدة)

سن2 تاقابل7ا لتجدود.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
 2  لمحكم7ا إلبتد ئ78ابا قن8طرةافي)

و2 28)2021،)تحتاعدد)61427.
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FIDMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FUSCALE ET

JURIDUE

 AV MED V APPT 4 2EME ETAGE 362

KENITRA

TEL : 07.07.32.57.44

GSM : 06.61.24.21.90

 MAR 1 TRANS شركة
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بمسيرالح8د
تأسيساشرك7ا

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با قن8طرةابتاربخ)29)و2ن28)2021)تم)
 MAR(7لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك

TRANS 1)باوخصائصا  تا 78):
.MAR 1 TRANS(7تسم78):)شرك  
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابمسيرالح8د.
هارلن) زنق7ا (:  ملقرا إلجتماعي)
 3 رقم) إقام7ا  فردلسا   رش8دا
م8م2ز ا  قن8طرةاعنداشرك7اكاز ر وا.
غرض) وك2نا ( (: غرضا  شرك7)

  شرك7):)
نقلا ألشخاصال  نقلا ملدر�ضي.

  تجارةابصف7اعام7.
كلا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا
،)  عقاري7)   تجاري7،)  صناع78)
بنشاط) عالق7ا ل ملا 78ا  تيا هاا
  شرك7ال  تيامناشأنهاا ملساهم7افي)

تنم78ا  شرك7.
مدةا  شرك7):)99))سن7ا بتد ء)من)

تأسيسهاا  نهائي.
منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

نهاو7اديسمبرامناكلاسن7.
 100.000 (:   رأسمالا إلجتماعي)
1000)حص7ابق8م7) درهمامقسماإلى)
100)درهما ل2 حدةاسدداثمنهااكامل7)

مناطرفا  س8دامرل نامحسين.
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يسيرا  شرك7ا  س8د) (:   تس8ير)

مرل نامحسين.
لق8دتا  شرك7ابا س لا  تجاري)
با قن8طرة)  دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78ا

تحتاعدد)61499.
بمثاب7المقت�ضى)

 ملسير
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INFOMAS

 CONSEILLER COMPTABLE, FUSCALE ET

JURIDUE

 AV MED V APPT 4 2EME ETAGE 362

KENITRA

TEL : 05.37.36.19.22

GSM : 06.61.24.21.90

 H. TRAV شركة
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

تأسيساشرك7ا
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تم) (2021 و2 28) (2 با قن8طرةابتاربخ)

 H. لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7)

TRAV)باوخصائصا  تا 78):

.H. TRAV(7تسم78):)شرك  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابمسيرالح8د.
هارلن) زنق7ا (:  ملقرا إلجتماعي)

 3 رقم) إقام7ا  فردلسا   رش8دا

م8م2ز ا  قن8طرةاعنداشرك7اكاز ر وا)

  قن8طرة.

غرض) وك2نا ( (: غرضا  شرك7)

  شرك7):)

أعمالا  هندس7ا ملدن78.

كلا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا

،)  عقاري7)   تجاري7،)  صناع78)

بنشاط) عالق7ا ل ملا 78ا  تيا هاا

  شرك7ال  تيامناشأنهاا ملساهم7افي)

تنم78ا  شرك7.

مدةا  شرك7):)99))سن7ا بتد ء)من)

تأسيسهاا  نهائي.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

نهاو7اديسمبرامناكلاسن7.

 100.000 (:   رأسمالا إلجتماعي)

1000)حص7ابق8م7) درهمامقسماإلى)

100)درهما ل2 حدةاسدداثمنهااكامل7)

مناطرفا  س8داحك8كا ملصطفى.

يسيرا  شرك7ا  س8د) (:   تسير)

حك8كا ملصطفى.
لق8دتا  شرك7ابا س لا  تجاري)

با قن8طرة)  دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78ا

تحتاعدد)61545.
بمثاب7المقت�ضى)

 ملسير

547 P

SOCIETE G.T.C.V
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكالح8د
رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

 ملقرا إلجتماعييا:ابقع7ا167،اقصب7ا

مهدو7،اإور كا  طابقا ألر�ضيا

  قن8طرة

تأسيساشرك7
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با قن8طرةاتمالضعا  قان2نا ألسا�ضي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تا مل2 صفات) لح8دا بشريكا

  تا 78):

. SOCIETE G.T.C.V(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابمسيرالح8د.

(،167 بقع7) (:  ملقرا إلجتماعي)

قصب7امهدو7،)إور كا  طابقا ألر�ضي)

  قن8طرة.

م2ض2عا  شرك7):

نجارةا ألملن28م،) فيا  ملقال 7ا

ل  تجارةا وحدودة.

أل) فيا ألشغالا ملختلف7ا  ملقال 7ا

  بناء.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)

درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا

إجتماع78) حص7ا (1000 إلى) مقسما

محررة) درهما ل2 حدةا (100 بق8م7)

على) لم2زع7ا مكتتب7،) بكاملها،)

  شركاء)كا تالي):

شام7) بنا محمدا س8ديا   س8دا

1000)حص7.

 ملدة):)99)سن7).

  تس8ير):)أسنداإلىا  س8داس8دي)

محمدابناشام7.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا

ف) با قن8طرةا باملحكم7ا إلبتد ئ78ا

و2 28) (6 بتاريخ) (61441 رقم) تحتا

.2021

548 P

OSTRAY CONSULTING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000.00ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا32از لي7ازنق7ا

حمانا  فط2 كيالعمرلابنا  عاص،ا

إقام7ا  ز كيامكتبارقما1،ا  قن8طرة

تأسيساشرك7
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با قن8طرةاتمالضعا  قان2نا ألسا�ضي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تا مل2 صفات) لح8دا بشريكا

  تا 78):

 OSTRAY (:   تسم78)

. CONSULTING

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابمسيرالح8د.

زنق7ا ز لي7ا 32ا (:  ملقرا إلجتماعي)

حمانا  فط2 كيالعمرلابنا  عاص،ا

إقام7ا  ز كيامكتبارقما1،ا  قن8طرة.

م2ض2عا  شرك7):

  تك2ينا ملستمر.

رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)

درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا

إجتماع78) حص7ا (1000 إلى) مقسما

محررة) درهما ل2 حدةا (100 بق8م7)

على) لم2زع7ا مكتتب7،) بكاملها،)

  شركاء)كا تالي):

  س8دةامل8اء)عب2)1000)حص7.

 ملدة):)99)سن7).

إلىا  س8دة) أسندا (:   تس8ير)

  س8دةامل8اء)عب2.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا

باملحكم7ا إلبتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61551)بتاريخ)13)و2 28)2021.

549 P

شرك7ا ك2 اه8درلطن8ك
ش.م.م.

 STE AGUA
HYDROTECHNIQUE

SARL
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اتجزئ7امبرلك7ا
رقما29ا  ع2 مرة
تأسيساشرك7

حرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
(،2020 15)سبتمبر) با ع2 مرةابتاريخ)
لضعا  قان2نا السا�ضيا لشرك7)
محدلدةا ملسؤل 78اح تا وخاصئص)

  تا 78):
أك2ه8درلطكن8ك،) (:   تسم78)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة.
لتس2يقا مل2 د) ب8عا (:   هدف)
ل نجاز) در س7ا ل  ري،)   فالح78ا
تتبع) ل  ري،)  ملشاريعا  هدرل 8ك78ا
لم2 كب7))  فالحينالتصدورال ستير د.
كلا  عمل8ات) عام7ا لبصف7ا
  تجاري7ا  صناع78ا  عقاري7األاغير)
عالق7) ل ملا 78ا  تيا هاا   عاقري7ا
باالهد ف) مباشرةا غيرا ألا مباشرةا
في) لقابل7ا إلسهاما أعالها  ملذك2رةا

تنم78ا  شرك7.
مبرلك7) تجزئ7ا (:  ملقرا الجتماعي)

رقم)29)  ع2 مرة.
من) سن7ا (99 في) محددةا (:  ملدة)

تاريخا  تق88دابا س لا  تجاري.
في) محددا (:   رأسمالا الجتماعي)
 1000 إلى) مقسم7ا درهما (100.000
درهما كلاحص7) (100 حص7ابق8م7)

م2زع7اكمااولي):
(... فاطم7) عبدا  سالميا   س8دةا

500)حص7ا جتماع78.
(.... و2نس) عبدا  سالميا   س8دا

500)حص7ا جتماع78.
حص7) (1000 (....  مل م2ع)

 جتماع78.
عبد) أسندا لس8دةا (:   تس8ير)

  سالميافاطم7املدةاغيرامحددة.
  سن7ا الجتماع78):)منافاتحاوناور)

 لى)31)ديسمبر.
 ألرباح):)سيتما قتطاعانسب7)5)%)

 الحت8اطا  قان2ني.
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بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا لمحكم7ا البتد ئ78)
(،2020 أكت2بر) (3 بتاريخ) با عر ئشا

تحتارقم)1051.
 لب8انال  نشر

 ملسير

550 P

STE B2B EQUIPEMENT
SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
Fمقرهاا الجتماعيا:ابقع7ا303ابل2كا 
 لالداا لج8ها  قن8طرة  س لا

  تجاريارقما:ا50697
تح2يلا ملقرا الجتماعيا

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
  غيرا  عاديابتاريخ)23)و2ن28)2021،)
 B2B قررا  شريكا  2ح8دا شرك7)

EQUIPEMENT SARL)،)مااولي):
) لشرك7) تح2يلا ملقرا الجتماعي)

 لىا  عن2 نا و دود):
(،E2 M11،)عمارةارقم) متجرارقم)

»  8انساد رنا«)مهدو7ا  قن8طرة.
منا  قان2ن) (4 تغ8يرا  فصل)

 السا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
رقم) تحتا با قن8طرةا  البتد ئ78ا

25597)بتاريخ)13)و2 28)2021.
551 P

STE POKA YOKE
SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ابقع7ا122ا
 الرشادات2سعيامتجرارقما2ا

  قن8طرة
تأسيساشرك7ا

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با قن8طرة،)تمالضعا  قان2نا السا�ضي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا
ح تا مل2 صفات) لح8دا بشريكا

  تا 78):

.STE POKA YOKE(:(78تسم  
ح ت) شرك7ا ( (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدة)ابشريكالح8د.
 122 بقع7) :ا  ملقرا الجتماعيا
 2 رقم) متجرا ت2سعيا  الرشادا

  قن8طرة.
في) :) ملقال 7ا م2ض2عا  شرك7)
فيا الشغال) نقلا  بضائع،) ملقال 7ا
بصف7) ل  تجارةا ألا  بناء)  ملختلف7ا

عام7.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)
درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا
حص7ا جتماع78) (1000 مقسما لى)
محررة) درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7)
بكاملها،)مكتتب7الم2زع7اعلىا  شركاء)

كا تالي):
 1000 (... رش8دا 2يزي)   س8دا

حص7.
 ملدة):)99)سن7.

:) سندا لىا  س8دارش8د)   تس8ير)
 2يزي.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61563)بتاريخ)13)و2 28)2021.
552 P

STE K.A M F TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
تأسيساشرك7ا

محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با قن8طرةابتاريخ)24)و2ن28)2021)تم)
 نشاء)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)
بشريكالح8داح تا وخص8اتا  تا 78:

.K.A M F TRANS(:(السم 
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدة)ابشريكالح8د.
 مل2ض2عا الجتماعيا:امقاللانقلا

 الشخاص.
 ملدةا:ا99اسن7.

 ملقرا:ا23ارقما4اشارعا ن2 لاعمارةا
  زه2را11امكتبام8م2زةا  قن8طرة.

درهما 100.000ا :ا   رأسمالا
فئ7ا منا حص7ا 1000ا مقسم7ا لىا

100ادرهما لحص7ا  2 حدة.

 وحصصا:ا وخطاباش8ماءا1000ا

حص7.

  تس8يرا:ا وخطاباش8ماءاكمسيرا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

  س لا  تجاريارقما:ا61529.

  سن7ا ملا 78ا:امنافاتحاوناورا لىا

31اديسمبرامناكلاسن7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا قن8طرةابتاريخ)12)و2 28)

2021،)تحتارقم)61529.

553 P

STE VIALOG

SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د

مقرهاا الجتماعيا:اا قام7ا  ل8م2نا

  س2ي�ضيابقع7اB4/202ا  طابقا

  ثانيا  رباط

  س لا  تجاريارقما:ا144791ا

  رباط

تف2يتاحصصا جتماع78
لتع8ينامسيراجدودا

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

(،STE VIALOG(7غيرا  عادي)) شرك  

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

بشريكالح8دابتاريخ)21)و2ن28)2021،)

تقررامااولي):

 1000 تف2يت) علىا  ملصادق7ا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا جتماع78ا

 لحص7افياملكا  س8دارضاابلحارثي)

 فائدةا  س8دا حمدا  غزلي.

 حمدا  غزلي)......)1000)حص7.

قب2لا ستقا 7ا  س8دارضاابلحارثي)

لتع8ينا  س8دا حمدا  غزليامسير)

لح8دا لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

باملحكم7)) تما الود عا  قان2نيا

)تحتارقما  س لا  تجاري) با رباط)

.144791

554 P

STE ARKADAS
اSARLا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

رأسما هاا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:از لي7ازنق7ام2اليا

عبدا  رحمان،اعمرا ملختارال دريسا

 الكبرامتجرارقما97ا  قن8طرة

  س لا  تجاريارقما:ا47915ا

تف2يتاحصصا جتماع78
لتع8ينامسيراجدودا

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا

  2021 و2 28) (5 بتاريخ)   غيرا  عاديا

(،STE ARKADAS SARL  شرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا

تقررامااولي):

 110 تف2يت) علىا  ملصادق7ا

ملكا  س8د) فيا حص7ا جتماع78ا

مذكري،) فائدةا  س8د) خا دا

320)حص7) لتف2يت) ح2سنياصاوح،)

كريم) ملكا  س8دا فيا  جتماع78ا

ح2سني)   قدلري،) فائدةا  س8دا

صاوحا 8صبحارأسمالا  شرك7ام2زع)

كا تالي):

 430 (... كريما  قدلري)   س8دا

 100 (.... بق8م7) حص7ا جتماع78ا

درهما لحص7.

 430 (... صاوح) ح2سنيا   س8دا

 100 (.... بق8م7) حص7ا جتماع78ا

درهما لحص7.

 140 (... مذكري) خا دا   س8دا

 100 (.... بق8م7) حص7ا جتماع78ا

درهما لحص7.

قب2لا ستقا 7ا  س8دا ملسير))

  س8داخا دامذكريامنامهاماتس8ير)

لتع8ينا  س8د) ل بر ئها   شرك7ا

ح2سنياصاوحامسير الح8د ا شرك7)

جم8ع) لتخ2يلها (،ARKADAS SARL

  صالح8ات.

باملحكم7))) تما الود عا  قان2نيا

رقم) تحتا با قن8طرة،)  البتد ئ78ا

25704)بتاريخ)13)و2 28)2021.

555 P
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STE YUAN YANG LXIDIB
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ابقع7ا560،ابل2كا
M،األالدا لج8ها2،ا  طابقا الللا

  قن8طرة
تأسيساشرك7ا

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
با قن8طرة،)تمالضعا  قان2نا ألسا�ضي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)  شرك7ا

ح تا مل2 صفاتا  تا 78):
 STE YUAN YANG (:   تسم78)

.LXIDIB SARL
ح ت) شرك7ا ( (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدة.
 ملقرا الجتماعيا:)بقع7)560،)بل2ك)
2،)  طابقا اللل) ألالدا لج8ه) (،M

  قن8طرة.
في) مؤسس7ا (: م2ض2عا  شرك7)

  هندس7ا ملدن78.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)
درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا
حص7ا جتماع78) (1000 مقسما لى)
محررة) درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7)
بكاملها،)مكتتب7الم2زع7اعلىا  شركاء)

كا تالي):
  س8داطارقا فقير))...)500)حص7.
  س8دابينا 8انغ).......)500)حص7.

 ملدة):)99)سن7.
أسندا لىا  س8داطارق) (:   تس8ير)

 فقير.
با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61501)بتاريخ)2)و2 28)2021.
556 P

STE PORTCA PROM
SARLا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
رأسما هاا:ا20.000ادهم

مقرهاا الجتماعيا:ارقما1725اتجزئ7ا
قصب7امهدو7اا  قن8طرة

تأسيساشرك7ا
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما با قن8طرة،)
ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاح تا مل2 صفاتا  تا 78):

 STE PORTCA PROM(:(78تسم  
.SARL

ح ت) شرك7ا ( (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 78امحدلدة.

 1725 رقم) ( (:  ملقرا الجتماعيا
تجزئ7اقصب7امهدو7))  قن8طرة.

م2ض2عا  شرك7):)منعشاعقاري،)
عقاقيرال مل2 دا  صح78ابا تقس8ط.

رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)
درهم) (20.000.00 مبلغ) فيا   شرك7ا
حص7ا جتماع78) (200 مقسما لى)
محررة) درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7)
بكاملها،)مكتتب7الم2زع7اعلىا  شركاء)

كا تالي):
  س8دامحمدا زرقي.
  س8داعادلاباوم.

مسيرابسالي)
حم8دا ك2زلل.
 ملدة):)99)سن7.

أسندا لىا  س8دامحمد) (:   تس8ير)
 زرقي.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)60967)بتاريخ)9)و2ن28)2021.
557 P

STE HUNT
SARLااAU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا10.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:اشارعامحمدا
  دو2ريالمحمداعبدلا قام7ا

كام8ل8اا  طابقا  ثانيامكتبارقما24ا
  قن8طرة

تأسيساشرك7ا
مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما با قن8طرة،)
ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاح تا مل2 صفاتا  تا 78):
.STE HUNT SARL AU(:(78تسم  
ح ت) شرك7ا ( (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.
محمد) شارعا (:  ملقرا الجتماعيا
عبدلا قام7) لمحمدا   دو2ريا
 24 كام8ل8اا  طابقا  ثانيامكتبارقم)

  قن8طرة.

م2ض2عا  شرك7):)منعشاعقاري.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)
  شرك7افيامبلغ)10.000)درهمامقسم)
 لى)100)حص7ا جتماع78ابق8م7)100 
بكاملها،) محررةا درهما ل2 حدة،)
مكتتب7الم2زع7اعلىا  شركاء)كا تالي):

  س8داعبدا  لط8فا  رح28ي.
 ملدة):)99)سن7.

عبد) أسندا لىا  س8دا (:   تس8ير)
  لط8فا  رح28ي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبر.

با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61511)بتاريخ)2)و2 28)2021.
557P مكرر

STE JDR1 TRANS
SARL AU

تأسيساشرك7
مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
(،2021 و2ن28) (12 بتاريخ) با قن8طرةا
تماتأسيساشرك7اتحملا وخصائص)

  تا 78):
 STE JDR1 TRANS (:   تسم78)

.SARL AU
  شكلا  قان2ني):)ش.م.م.)بشريك)

لح8د.
 3 رقم) مكتبا (:  ملقرا الجتماعي)
يعق2ب) شارعا (25 واسمين)  قام7ا
 CCAM SARL  ملنص2را  قن8طرة.)

.AU
  هدفا الجتماعي):)نقلا  بضائع،)

ب8عام2 دا  بناء.
من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.
:) سندا لى) ل إلمضاء)   تس8يرا
رض2 ن،) وحامل) جدورةا   س8دا

.AE50279(بطاق7ا  تعريفارقم 
فاتح) ( تبتدئامن) (:   سن7ا ملا 78)

وناورا لى)31)ديسمبرامناكلاسن7.
مبلغ) فيا حددا (: رأسمالا  شرك7)
 1000 مقسم7ا لى) درهم،) (100.000
درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7) حص7ا
لت2زيعها) لتما كتتابهاا ثمنهاا سددا

كا تالي):

 1000 (....   س8داجدورةارض2 ن)

حص7.

با س ل) ق8دا (: با س ل)   تق88دا

  تجاريا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)

بتاريخ) (61561 با قن8طرةاتحتارقم)

13)و2 28)2021.

558 P

STE M.S MAP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا59ا قام7ام2اليا

عبدا  عزيزاشارعام2الياعبدا  عزيزا
رقما4ا  قن8طرة

تأسيساشرك7
با قن8طرة) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

لضع) تما ( (،2021 و2 28) (12 بتاريخ)

ح ت)   قان2نا السا�ضيا شرك7ا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا مل2 صفات)

  تا 78):

.STE M.S MAP SARL(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

ح ت) شرك7ا (:  ملقرا الجتماعي)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

 ملقرا الجتماعي):))59) قام7ام2الي)

عبدا  عزيزاشارعام2الياعبدا  عزيز)
رقم)4)  قن8طرة.

م2ض2عا  شرك7):)ب8عا كسس2 ر ت)

 لا جز ء)  س8ار ت.
رأسمال) حددا (: رأسمالا  شرك7)

درهم) (100.000 مبلغ) فيا   شرك7ا

حص7ا جتماع78) (1000 مقسما لى)

محررة) درهما ل2 حدة،) (100 بق8م7)

بكاملها،)مكتتب7الم2زع7اعلىا  شركاء)

كا تالي):

 500 (...   س8دةاسك8ن7اب2 ع8اش)

حص7.

  س8داماس8م2اج28فانياكاف8كل8ا)

..... 500)حص7.

 ملدة):)99)سن7.

  تس8ير):) سندا لىا  س8دةاسك8ن7)

ب2 ع8اش،) و نس78امغرب78،) وحامل7)

.G649232(لبطاق7ا  2طن78ارقم 
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با س لا  تجاري) تما  تق88دا
باملحكم7ا البتد ئ78ابا قن8طرةاتحت)

رقم)61527.
559 P

 STE ESPACE SERVICE
AHLAM

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:ا لالدامطاعا

سكت2را2امس دا ن2را ملحلا2اتمارة
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
(،2021 26) بريل)  لشرك7ا ملؤرخافي)

تمتا ملصادق7اعلىامااولي):
بنعكرلط) تف2يتا  س8دا حمدا
في) وملكهاا و م8عا وحصصا  تيا
  شرك7ا لس8داهشاماشريفياعل2ي)
معاتع8يناهذ ا الخيرامسير ا لشرك7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2ن28) (12 بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)5962.
560 P

CAUDIGEF FIDICIAIRE

SARL

 SIEGE(:((920(AV(DES(FAR(APPT(N°1(C.Y.M

RABAT

TEL(N°:(05.37.79.55.73

fax(N(°:(05.37.79.55.73

 STE INSTITUT BENHAMZA
SARL

مقرهاا الجتماعيا:ا462ا461ا
مجم2ع7ارياضا لالدامطع،اكيشا

 اللد و7اتمارة
  س لا  تجاريارقما:ا64029ا

  رباط
مد لالتا و معا  عام) بمقت�ضىا
و2ن28) (13 بتاريخ)  الستثنائيا ملنعقدا
 RE( N° رقم) تحتا 2021،) ملس لا
 :( 202100271912046,( RP( N°:
و2ن28) (22 بتاريخ) (7010224929215

2021)قررامااولي):
فيا  رأسمالا الجتماعي)   زيادةا
4.100.000)درهما رفعه) بمبلغاقدره)
من)3.400.000)درهما لى)7.500.000 
درهمامقتطع7امنا وحسابا وخاص)
باالحت8اطيا ملرحلا لىا  سن7ا  الحق7)

.report a nouveau

تمتاهذها  زيادةابإدماج)41.000 
درهما لحص7) (100 فئ7) منا حص7ا
  2 حدةامكتتب7المحررةامناطرف)
  شركاء)لح كاباملقاص7امنا وحساب)
 وخاصاباالحت8اطيا ملرحلاإلىا  سن7)

.report a nouveau(7الحق  
منا  قان2ن) ل7) (6 تغ8يرا  فصل)
باملساهم7)  السا�ضيا ملتعلقينا

ل  رأسمالا الجتماعي.
بكتاب7) تما الود عا  قان2نيا
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
با رباطابتاريخ)14)و2 28)2021،)تحت)

رقم)116233.
قصدا  نشرال العالن

561 P

STE MR.BENS CAFE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اشارعاس8ديا
محمدا-ا  ناض2ر

تعدوالتافيا  قان2نا السا�ضي
بم2جبا و معا  عاما الستثنائي)
بتاريخ)21)و2ن28)2021،) لشرك7اح ت)
 MR.«  ملسؤل 78ا ملحدلدةا ملسماة)
 100.000 رأسما ها) (»BENS CAFE
درهم،)مقرهاابا ناض2ر،)شارعاس8دي)

محمداتقررامااولي):
ب8عا وحصصا الجتماع78ا  تي)
عبد) قص8تيا ح2زةا  س8دا فيا كانتا
 375 زكرياء) بركانا ل  س8دا  وخا قا
درهما لحص7) (100 بق8م7) حص7ا

  2 حدة.
باع) عبدا وخا قا قص8تيا   س8دا
 375 (:  فائدةا  س8دا  ف2ز نا حمد)
درهما لحص7) (100 بق8م7) حص7ا

  2 حدة.
باعا فائدة) (   س8دابركانازكرياء)
حص7) (375 (:   س8دا  ف2ز نا حمد)
بق8م7)100)درهما لحص7ا  2 حدة.

عبد) قص8تيا (  ستقا 7ا  س8د)
 وخا قامنامنصبهاكمسيرا لشرك7)

معاتبرئ7احمتهاط8ل7امدلا  تس8ير.
تع8ينا  س8دا  ف2 زنا حمد)
غير) ملدةا جدودا لشرك7ا كميسرا
محدلدةامعا البقاء)علىا  س8دابركان)

زكرياء)كمسيرا لشرك7.
تح8ينا  قان2نا السا�ضيا لشرك7.
من) ل7) (6 سيتغيرا  فصل) لبهذ ا
  قان2نا السا�ضيا لشرك7اعلىا ساس)

هذ ا  تقس8ما و دود.

لقداتما الود عا  قان2نياباملحكم7)
و2 28) (2 بتاريخ) با ناض2را  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)2124.
562 P

STE 3B FRANCE
SARL

لفاةاشريك
التع8يناامسيراجدودا شرك7

قررا و معا الستثنائيا لشرك7)
 ملنعقدابتاريخ)15)و2ن28)2021)مااولي:
ل ملسير) ب2فاةا  شريكا  القر را
  س8دازهيراب2خريصابناء)علىاشهادة)

  2فاةا لمت2فى)19)مارس)2021.
ك2 رث8ه) تركا ليعلنا نا ملت2فىا
ب2خريص) ل  دها  س8دا حم8دةا

لل  دتها  س8دةامل8ك7اب2خريص.
ب2خريص) تع8ينا  س8دا حم8دةا
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
كمسيرا شرك7) (، (F205799 رقم)

 بتد ء)من)15)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
و2 28) (15 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)6779.
563 P

STE TAGONISA MAROC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما هاا:ا450.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا77اشارعاباتريسا
 2م2مبا،ا  طابقا  ر بع،اشق7ارقما

2ا  رباطا
لقعا و ريدة) خطأا  ستدر كا
21) بريل) 5660)بتاريخ)   رسم78ارقم)

.2021
تما  2ضعا  قان2ني) (... (: بدالامن)
بكتاب7ا  ضبطا دىا ملحكم7)
مارس) (30 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)3000.
تما  2ضعا  قان2ني) (.... (: وقرأ)
بكتاب7ا  ضبطا دىا ملحكم7)
مارس) (30 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)112343.
)  باقيابدلناتغ8ير(.

564 P

 NOORISH

BUSINESS FIRST

 STE NFAOUI AGRO

 ALIMENTAIRE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

تأسيساشرك7
بتاريخ) بمقت�ضىاعقداعرفياحررا

14)و2ن28)2021)فيا  رباط،)تماتحرير)

 شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا  تي)

تحملا ملميز تا  تا 78):

 STE NFAOUI AGRO (:   تسم78)

.ALIMENTAIRE

:)  ب8عاباو مل7ال  تجزئ7)   هدف)

 لمنتجاتا  غذ ئ78.

كاف7ا ملنتجات) لتصدورا  ستير دا

ل مل2 دا ملتعلق7ابنشاطا  شرك7.

 2 م) (54 محل) (:  ملقرا الجتماعي)

بل2ك)23)رقم)1044)حيا  سالماسال.

مدةاق8اما  شرك7):)99)سن7ا بتد ء)

مناتاريخاتأسيسهاا  نهائي.

ب) وقدرا (: رأسمالا  شرك7)

 1000 مقسما لى) درهما (100.000

درهما ل2 حدة) (100 حص7امنافئ7)

م2زع7اكا تالي):

محمدا نفالي).....)600)حص7.

 400 (... فاطم7ا  زهر ء) نفالي)

حص7.

  تس8يرال المضاء):)تس8يرا  شرك7)

ملدةاغيرامحدلدةامناطرفافاطم7)

  زهر ء) نفالي.

با ت2ق8ع) ملزم7ا تصبحا  شرك7ا

فاطم7ا  زهر ء) نفالي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7.

تقس8ما الرباح):)بعدا قتطاع)5)%)

كاحت8اطاقان2ني،)و2زعا  باقياحسب)

قر را  شركاء

  تس 8ل):)تما  تس 8لاباملحكم7)

 البتد ئ78ابسالاو2م)15)و2 28)2021،)

تحتا  رقم)34113.
ملخصامنا جلا  نشر

565 P
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HATIMI CONSULTING

SARL AU

 STE BRICO HATIMI

SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د

تأسيساشرك7

بسال) حررا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

لضع) تما (،2021 ماي) (21 بتاريخ)

ح ت)   نظاما السا�ضيا شرك7ا

لح8د،) شريكا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

ح تا ملميز تا ملبن78اف8مااولي):

 STE BRICO HATIMI (:   تسم78)

.SARL AU

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د.

:) النعاش)   غاو7امنا  شرك7اهي)

م2 دا  بناء،) شغال) تاجرا   عقاري،)

مختلف7.

تجزئ7اس8دياعبد) (2070 (:  ملقر)

هللااقطاعا  فتحا  ع8اودةاسال.

99)سن7) ( :)حددتامدتهاافي)  ملدة)

 عتبار امناتاريخاتأسيسهاا  نهائي.

رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

مقسما لى)1000)حص7امنافئ7)100 

درهماجلهاافيا سم):

  س8دا وحاتمياحم8د.

تسيرا  شرك7امناطرف) (:  الد رة)

  س8دا وحاتمياحم8دابصفتها ملسير)

  قان2نيا لشرك7املدةاغيرامحددة.

ماابينافاتح) (:   سن7ا الجتماع78)

وناورا لىامتماديسمبرامناكلاسن7.

باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا

و2 28) فاتحا بتاريخا بسالا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)36937.

رقما  تس 8لا  تجاري):)34043.

566 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

  STE RCC RENTAL CITY CAR
SARL AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د

نقلا ملقرا الجتماعي
بمقت�ضىا ملحضرا  شف2ي)

 لقر ر تا الستثنائ78ا لشريكا  2ح8د)

 RCC 2021) شرك7) ماي) (20 بتاريخ)

ش.م.م.ش.ل) (RENTAL CITY CAR

ل  كائنامقرهاابشارعا وحسنا  ثاني)

 قام7ا ماكلث2م،)عمارةاباج،))  شق7)

رقم)6،) كد لا  رباط.

رقم) رقما  س لا  تجاريا

قررا  شريك) 125369)  رباط،)

  2ح8دامااولي):

نقلا ملقرا الجتماعيا لشرك7ا لى)

تجزئ7ا مل 8د) (،33 رقم) (: مدون7اسال)

طريقا ملهدو7.

 قداتما الود عا  قان2نياباملحكم7)

و2 28) (13 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)116171.

567 P

 STE SINOMACHINE

TECHNOLOGIES
SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

رأسما هاا:ا1.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اتجزئ7ارقما

270اماندا رلنااس8ديامعرلفا

  د ر  ب8ضاء

عرفيا ل مع78) محضرا علىا بناء)

  عم2م78ا الستثنائ78ا ملؤرخ7افي)21 

 SINOMACHINE(7ماي)2021) شرك

ش.م.م.) (TECHNOLOGIES SARL

ح تارأسمال)1.000.000)درهم،)قرر)

  شركاء)مااولي):

نقلا ملقر) علىا  ملصادق7ا

 الجتماعيافيانفسا ملدون7ال):)تجزئ7)

رقم)270)ماند ا رلنااس8ديامعرلف)

  د ر  ب8ضاء.

رأسمال) زيادةا علىا  ملصادق7ا
طريقا ملساهم7) عنا  لشرك7ا
بمبلغ) باوحسابا و اريا  شركاء)
درهما يرتفع) (900.000  جمالياقدره)
 1.000.000 درهما لى) (100.000 من)
9000)حص7) درهماعناطريقا نشاء)
درهما لحص7ا  2 حدة) (100 بق8م7)

م2زع7ابين):)
  س8داه2نكسلياب)4590)حص7.

 4140 ب) ( ل نشن) رينا   س8دا
حص7.

  س8دا بريكال  تر))ب)270)حص7.
تمدودا  نشاط) علىا  ملصادق7ا

 الجتماعياباضاف7):
نظاما  طاق7ا  ذياوقدمانم2حج)

.EPC , BOT, ET PPA(عمال 
بقطاع)   نشاطا ملنهيا ملرتبطا
مجالا  طاق7،) د رة) فيا   طاق7ا
مشرلع،)  ص8ان7ا ملهن78ا نظام)
تدق8ق) رقمن7،)  طاق7،)   طاق7،)
ت2فير)   طاق7،) مللصقاتا وخضر ء،)
)شرك7) (ESCO كفاءةا  طاق7،) حلا
لص8ان7) تشغ8لا ت2فيرا  طاق7(،)
 التا  طاق7،)خدم7ا الد رةا ملركزي7)
ملحط7ا  طاق7،)  رقم78ا ملركزي7)

ملحطاتا  طاق7.
حل2لا خرىا التصاالت) ت2فيرا

ل  رقمن7.
باملحكم7) تما الود عا  قان2نيا
 15 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021،)تحتارقم)26443..
 الستخر ج))لحكرا ملسير

568 P

3D GEOBIM
SARL AU

CAPITALا1.000.000ا:اdhs
4EMEا,18اIMMا,اN°4ا:اSIEGEا
ETAGE LOT LAKASBAH BDا

MOHAMED V TEMARA
 17 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
قررا  شريكا  2ح8د) (،2021 و2ن28)

 شرك3D GEOBIM(7مااولي):
تغ8يرامقرا الجتماعيا لشرك7امن)

  عن2 نا  تالي):

 2 12)  طابق) عمارة) (2 شق7ارقم)
 قام7ا  قصب7،)شارعامحمدا وخامس)

تمارة،) لىا  عن2 نا  تالي):
رقم)4)عمارة)12))  طابق)4) قام7)
  قصب7اشارعامحمدا وخامساتمارة.

زيادةارأسمالا  شرك7امن)10.000 
بخلق) درهماا (1.000.000 درهماا لى)

9900)حص7ا جتماع78اجدودة.
تح8ينا  نظاما السا�ضيا شرك7.

با س ل) تما الود عا  قان2نيا
بتمارة) باملحكم7ا البتد ئ78ا   تجاريا

2)و2 28)2021،)تحتارقم)6101.
569 P

STE  ABIDA FRERES EL FATH
رأسمالها : 100.000 درهم
ملخصامحضرا و معا  عاما

 الستثنائيا لشرك7ااا
ملخصامحضرا و معا  عاما

 الستثنائيا لشرك7ااا
إطارا و معا  عاما الستثنائي) فيا
 ABIDA FRERES EL FATH  شرك7)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 21 سان78) صناعيا با  حيا   كائن7ا
بتاريخ) سال,) ملنعقدا م2�ضىا س8ديا
مساهم2ا  شرك7) قررا (2021 و2ن28)

مااولي:
تأك8دالفاةا ملسيرا  هاشمياعب8دة
حصصا ملت2في) جم8عا ت2زيعا
  س8دا  هاشمياعب8دةا فائدةا  2رث7.
7)منا  نظام) 6ل) ( تعدولا  فصل)

 ألسا�ضيا لشرك7.
إنهاء)مهاما ملسيرا  هاشمياعب8دة.

 ستقا 7ا ملسيراعب8دةاج2 د.
جددا  س8دة) مسيرونا تع8ينا

عب8دةاهندالا  س8داعب8دةاخا د.
منا  نظام) ( (14 تعدولا  فصل)

 ألسا�ضيا لشرك7.
تعدولا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.))
تما إلود عا  قان2نيا لشرك7ا دى)
باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا
2021)تحت) 12)و2 28ز) بتاريخ) بسال،)

رقم)650 .
570 P
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STE STATION BACHA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

تأسيساشرك7
محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ثم) (2021 و2 28ز) ( (5 بمكناسابتاريخ)
إنشاء)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

ح تا وخاص8اتا  تا 78:
STE STATION BACHA(:السم 

ح ت) شرك7ا   شكلا  قان2ني:)
مسؤل 78امحدلدة)

قطاع) ب8عا  مل2ض2عا الجتماعي:)
غ8ارالا كسس2 ر تا  س8ار ت.)

ص8ان7ا  س8ار ت
تس2يقام2 دالقاو7ا  نباتات
 ستغاللاباح7ا الستر ح7
 ستغاللامتاجرا  تغدو7

 عمالامختلف7
و2م) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)

  تق88دافيا  س لا  تجاري.
 ملقر:))محلاتجاريارقم)201،شارع)

12)حيا إلنارةامكناس.
درهم) (100.000   رأسمال:)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
 وحصص:)  س8دا د هيري)

حف8ظ340)حص7.
  س8دا د هيرياحسن330)حص7.

 330 مصطفى) بشاليا   س8دا
حص7.

  تس8ير:)  س8دابشاليامصطفى)
غير) ملدةا لح8دا لشرك7ا كمسيرا

محدلدة.
  س لا  تجاريارقم:)53721.

  سن7ا ملا 78:)منافاتحاوناور لى)31 
ديسمبرامناكلاسن7.))

571 P

STE EL HALI FAMILY PARA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8دا
تأسيساشرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيامحررابسال)
بتاريخ)24))ماي)2021)ثماإنشاء)شرك7)
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8داح تا وخاص8اتا  تا 78:

 SOCIETE EL HALI  السم:)
. FAMILY PARA. SARL AU

ح ت) شرك7ا   شكلا  قان2ني:)
مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.)

 مل2ض2عا الجتماعي:
مستحضر تا  تجم8ل) ب8عا

ل  عناو7ابا بشرة.
طب78) ب8عا ملنتجاتا  شبها

ل ملعد تا  طب78.
و2م) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)

  تق88دافيا  س لا  تجاري.)))
رقم72  تجزئ7ا  سنبل7ا  ملقر:)

خارجاباباسبت7اسال.
درهم) (100.000   رأسمال:)
فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.
عبد)  وحصص:)  س8دا وحاليا

  عزيز)1000)حص7.
عبد)   تس8ير:)  س8دا وحاليا
  عزيزاكمسيرالح8دا لشرك7املدةاغير)

محدلدة.
  س لا  تجاريارقم:)34105.

  سن7ا ملا 78:)منافاتحاوناور لى)31 
ديسمبرامناكل.

572 P

STE CHAYMAGRO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

تأسيساشرك7
محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
ثم) (2021 و2ن28) ( (25 بمكناسابتاريخ)
إنشاء)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

ح تا وخاص8اتا  تا 78:
.STE CHAYMAGRO(:السم 

ح ت) شرك7ا   شكلا  قان2ني:)
مسؤل 78امحدلدة).

أعمال)  مل2ض2عا الجتماعي:)
نظاما  ري) لترك8با أعمالا مختلف7ا
  زر ع78اكر ء)منتجاتامعد تا  ري)
ص8ان7) لا إصالحا ب8ع،) (k78زر ع  

معد تا ملنال 7.
قطاع) ب8عا لا تصدورا ) ستير د،)
بمعد تا ملنال 7،)   غ8ارا ملتعلق7ا
 ألعمالا  ه8درلم8كان8ك78ال  كهرباء،)
إد رة) لقاو7ا  نباتات،) م2 دا تس2يقا
 إلوجار تا  تجاري7،)  صناع78،)

 ملهن78الا  سكن78.

و2م) منا سن7ا بتد ء) (99  ملدة:)

  تق88دافيا  س لا  تجاري.

 ملقر:))محلاتجاريارقم)201،شارع)

12)حيا إلنارةامكناس.

درهم) (100.000   رأسمال:)

فئ7) منا حص7ا (1000 إلى) مقسم7ا

100)درهما لحص7ا  2 حدة.

وحسن)  وحصص:)  س8دا  غ2لا

500)حص7.

  س8دامل2كياخا د500)حص7

وحسن)   تس8ير:)  س8دا  غ2لا

غير) ملدةا لح8دا لشرك7ا كمسيرا

محدلدة.

  س لا  تجاريارقم:)53723

  سن7ا ملا 78:)منافاتحاوناور لى)31 

ديسمبرامناكلاسن7.)))

573 P

شركة كاش اكسبريس ارفود
ش.م.م

رأسما هاا:ا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:ا93امكرراشارعا

م2اليا سماع8لا رف2د

اتصف78اسابق7األل نها
 19 بتاريخ) عرفيا عقدا بم2جبا

2021) نعقدا و معا  عاماغير) وناور)

عاديا شرك7اكاشا كسبريسا رف2د)

ح8ثاقررل ) بحض2راجم8عا  شركاء)

مااولي):

سابق7) بصف7ا تصف78ا  شرك7ا

الل نها.

كرم2ش) نع8م7ا تع8ينا  س8دةا

مسؤل 7اعنا  تصف78.

:)حددامقر) تحدودامقرا  تصف78)

مكرراشارعام2الي) (93   تصف78اب)

 سماع8لا رف2د.

تما الود عا  قان2نيا دى) (  قد)

باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا

(،2021 و2ن28) (15 با ر ش8دو7ابتاريخ)

تحتارقم)2021/226.

574 P

 STE BOTIKILI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بشريكالح8د
تأسيساشرك7

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تمت) (،2021 و2 28) (14 با رباطاو2م)
ص8اغ7ا  قان2نا  تأسي�ضيا شرك7)
لح8د،) بشريكا محدلدةا ملسؤل 78ا

 هاا وخصائصا  تا 78):
.STE BOTIKILI(:(78تسم  
  هدف):) ستير دالتصدور.

22)شارعام2الي) (:  ملقرا الجتماعي)
حسان) (19 رقم) شق7ا  سماع8لا

  رباط.
مناتاريخ) ) بتد ء) 99)سن7) (:  ملدة)

تأسيسا  نهائي.
رأسمال):)حددارأسمالا  شرك7افي)

مبلغ)100.000)درهم.
 MR. :)عهداتس8يرا  شرك7)  الد رة)
 KUNHI PURAYIL MUHAMMED

.SHANID
منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7.)
لتس 8ل) تما الود عا  قان2نيا
با س لا  تجاريا لمحكم7ا  تجاري7)
با رباطابتاريخ)14)و2 28)2021،)تحت)

رقم)116241.
575 P

STE SORABTO TRAV
SARL

تأسيساشرك7
 4 في) بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخا

و2ن28)2021)تماتأسيسا  شرك7.
 STE SORABTO TRAV (:  السم)

.SARL
:) عمال)   هدفا الجتماعي)
  سباك7ا  صح78،)  تدفئ7ا ملركزي7،)

تك88فا  ه2 ء)ل عمالامختلف7.
 ملقرا الجتماعي):)  عمارة)52)شق7)

A3)شارعال داسب2ا كد لا  رباط.
مقد ره) (: رأسمالا  شرك7)
 1000 مقسما لى) درهما (100.000
حص7) كلا مقد را حص7ا جتماع78ا

100)درهم.
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 500 (....   س8دا كبيرا  ط2يل)

حص7ا جتماعي.

 500 (... محمدا  ط2يل)   س8دا

حص7ا جتماعي.

) ملدة):)99)عاما.

يعتبرا  س8د نا كبير) (:   تس8ير)

مسيرون) محمدا  ط2يلا ل  س8دا

 لشرك7املدةاغيرامحددة.

باملكتبا و ه2ي) تما الود عا

و2 28) (17 بتاريخ) با رباطا  الستثمارا

رقما  س لا  تجاري) تحتا (،2021

.153529

576 P

 STE CENTRE PRIVE SN

 POUR DEVELOPPEMENT

PERSONNEL

SIGLEاا:اCPSNPDP

شرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا

ح تا  شريكا  2ح8د

تك2يناشرك7
با رباط) مؤرخا محضرا بمقت�ضىا

تمالضع) (،2020 سبتمبر) (22 بتاريخ)

  ق2 نينا ألساس78ا شرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78اح تا  شريكا  2ح8داح ت)

 ملميز تا  تا 78):

مركزا  تك2ينا ملستمر) (:   هدف)

لدرلسا  دعمال  تق2ي7.

:)شارعاعبدا  رح8ماب2عب8د)  ملقر)

رقم)1472)قطاع)11)حيا  سالماسال.

بماقدره) حددارأسمالا (: رأسمال)

100.000)درهم.

غير) ملدةا تد را  شرك7ا (:   تس8ير)

محدلدةامناطرفا  س8دا مليرامحمد)

سمير.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا

بسال)) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

رقما  س ل) (،2021 فاتح) (21 بتاريخ)

  تجاري)32745.

577 P

 STE KETABKOM
SARL AU

مقرهاا الجتماعيا:ا6ازنق7ا حمدا

  ب8ضاليا  س2ي�ضيا  رباط

  س لا  تجاريارقما:ا102049

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

(،2021 ماي) (24 في)  لشرك7ا ملؤرخا

قررامااولي):

  تصف78ا الجما 78ا لشرك7.

 عطاء) البر ء)ملصفيا  شرك7.

كاتب) تما الود عا  قان2نيا دىا

با رباط) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (7 و2م)

.116062

578 P

SAHARA CONSULTING

 &FISCALE    

STE 3A ARCHI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بمساهمال حد

تأسيساشرك7
2)و2 28) تبعاا لعقدا  عرفيابتاريخ)

2021،)تمالضعاق2 نينا  شرك7اح ت)

 ملميز تا  تا 78):

.STE 3A ARCHI(:(78تسم  

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابمساهمال حد.

 مل2ض2ع):)وتعلقانشاطا  شرك7):)

  هندس7ا ملعماري7.

عام7امختلفا  عمل8ات) لبصف7ا

  تجاري7،) ملا 78،)  عقاري7،) ملنق2 7)

لغيرا ملنق2 7ا  تيامناشأنهاات2س8ع)

نشاطا  شرك7.

 ملقرا  رئي�ضي):)شارعاعبدا  رحمان)

شق7ارقم) عمارةا  فضل،) (   ناصر،)

7،)  حيا إلد ريا  ع28ن.

  رأسمال):)حددافيامبلغ)100.000 

حص7) (1000 مقسم7ا لى) درهما

وملكها) درهما لحص7ا (100 فئ7) منا

با كاملا  س8دا حمدا و ر ري.

طرفا  س8د) منا تسيرا (:  الد رة)

 حمدا و ر ري.

بكتاب7) تما (:  الود عا  قان2ني)
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
(،2021 و2 28) (13 بتاريخ) با ع28ن،)
ل ملس ل) (،21/2359 رقم) تحتا
 37533 با س لا  تجارياتحتارقم)

منا  س لا  تحل8لي.
579 P

 STE ASWAR RISK
  MANAGEMENT

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
 11 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)
فبر ور)2021،)ل ملس لافي))فاتحاوناور)
2021)با رباطاتاسستا  شرك7اح ت)

 وخصائصا  تا 78):
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (:   شكل)

محدلدة.
:)نصائحا د ري7)   هدفا الجتماعي)
ل الستشار ت) بخص2صا ملخاطرا

 الد ري7.
 100.000 (: رأسمالا  شرك7)
حص7) (1000 مقسم7ا لى) درهم،)
100)درهما لحص7)  جتماع78ابق8م7)

م2زع7اكمااولي):
 جدورةامنير).....)200)حص7.
 جدورةاأدم)....)100)حص7.
 جدورةادن8ا)....)100)حص7.

مناتاريخ) ) بتد ء) 99)سن7) (:  ملدة)
تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)
31)ديسمبرامناكلاسن7.)

) ملقرا الجتماعي):)رقم)6)زنق7اجده)
محلارقم)4)عمارة)SCE)  رباط.

با س لا  تجاري) رقما  تق88دا
باملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)151569.
580 P

  STE ABMETRAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

بشريكالح8د
 3 في) بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخا
وناور) (27 في) ل ملس لا (،2021 وناور)
2021)با رباطاتاسستا  شرك7اح ت)

 وخصائصا  تا 78):

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (:   شكل)

محدلدةابشريكالح8د.

:) الملن28م)   هدفا الجتماعي)

لجم8عا العمال) ل  نجارةا ملعدن78ا

 ملتعلق7ابا بناء.

رأسمالا  شرك7):)100.000)درهم)

حص7ا جتماع78) (1000 مقسم7ا لى)

بق8م7)100)درهما لحص7ام2زع7اكما)

ولي):

 ب2زياامحمد)....)1000)حص7.

مناتاريخ) ) بتد ء) 99)سن7) (:  ملدة)

تأسيسا  نهائي.

منافاتحاوناورا لى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7.)

30)شق7) :) قام7) ) ملقرا الجتماعي)

م2اليا حمدا 2ك8لي) زنق7ا (2 رقم)

حسانا  رباط.

با س لا  تجاري) رقما  تق88دا

باملحكم7ا  تجاري7ابا رباط)143331.

581 P

STE HAMDITRA

SARL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

بمقت�ضىاعقداعرفياقررا  شركاء)

مااولي):

 و معا  عام)15))و2 28)2020 :

زيادةارأسمالامن)200.000)درهم)

 لى)1.000.000)درهم.

عنا ملحكم7ا  تجاري7)   صادرا

با رباطاتحتارقما  تق88دابا س ل)

  تجاري)21679.

رقمالضعا مللف)36695.

582 P
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STE SUD PARTNERS
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د

رأسما هاا:ا246.000.000ادرهم

مقرهاا الجتماعيا:اعمارةاتفر لتي،ا

كلما7.5اطريقا  رباطاعينا  سبع

  س لا  تجاريارقما:ا225.695

  زيادةال  تخف8ضافيا  رأسمالا
 الجتماعي

م2 فق7ا  نظاما السا�ضيامعا  قان2نا
رقما21-19

2021،)قرراممثل) 31)ماي) بتاريخ)

شركAKWA GROUP S.A(7)  شريك)

 SUD PARTNERS   2ح8دا شرك7)

.SARL AU

فيا  رأسمالا الجتماعي)   زيادةا

درهم) (70.565.100 قدره) بمبلغا

درهما لى) (246.000.000  رفعهامن)

316.565.100)درهم.

بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا تخف8ضا

وحمله) درهما (70.565.100 قدره)

درهماعناطريق) (246.000.000  لى)

تصف78ا وخسائرابنفسا ملبلغ.

تف2يتا وحصصا الجتماع78)

 فائدةا ربع7ا شخاصامنهماشخصان)

معن2يان.

م2 فق7اعلىا ملف2تا هماكشركاء)

جددال 8صبحاشرك7اح تا ملسؤل 78)

محدلدةامتعددةا  شركاء.

و2سف) تاك8دا نتد با  س8دا

في) ل  س8دا  8عق2بيا حس8نيا عر قيا

مهامهماكمسيرون.

لتغ8يرا  نظاما السا�ضي) تح8ينا

حسبا  تشريعا و دود)  لشرك7ا

21.19) ملتعلق) بتطب8قا  قان2نارقم)

با شركاتاح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.

تما الود عا  قان2نيا دى)

باملحكم7ا  تجاري7) )  ضبطا كتاب7)

و2ن28)) (22 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)

2021،)تحتارقم)724447.
منا جلا الوجازال  ب8ان

583 P

مكتبامحمدا لمحاسب7ال إلستشارة
CMCC

)محاسبابا رباط
GSM : 0661.33.94.09

KO. CARS
SARL AU

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تمالضع) (،2021 و2 28) (2 با رباطافي)
ح ت)   قان2نا ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريك)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  2ح8دا ملميز تا  تا 78):
.KO. CARS SARL AU(:(78تسم  

  هدفا إلجتماعي):
تأجيرا  س8ار تابدلناسائق.

تجاري) مركزا (:  ملقرا إلجتماعي)
شارعا ملقالم7) (92 رقم) كرنص2ا

 ملح8طا  رباط.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تق88دهاابا س لا  تجاري.
درهم) (100.000.00 (: رأسما ها)
مقسم7اإلى)1000)حص7امنافئ7)100 
درهما لحص7ا  2 حدةا مل2زع7على)

  شكلا  تالي):
ك2غبار) عبدا  رحمانا   س8دا

 ملحصلاعلى)1000)حص7.
كمسيرا لشرك7) عينا (:   تس8ير)
  س8داعبدا  رحماناك2غبارا فترةاغير)

محددة.
بكتاب7) (: تما إلود عا  قان2ني)
  ضبطا دىا ملحكم7ا  تجاري7)
1161292)في)13  با رباطاتحتارقم))
رقما  س لا  تجاري) (2021 و2 28)

.153577
584 P

NPRO
ش.م.م

رأسما هااا إلجتماعيا:ا500.000.00ا
درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا947اتجزئ7ا
 ألطلسالرز ز ت.

 ستقا 7امسيرا  شرك7
تع8ينامسيرا لشرك7

محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
قرر) (2021 و2ن28) (17  ملنعقدابتاريخ)

  شركاء)مااولي):

من) رش8دا أز لا  ستقا 7ا  س8دا

منصبهاكمسيرا لشرك7.

تع8ينا  س8داأز لارش8داكمسير)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضي)) لشرك7.

تما إلود ع) ( (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

 2021 و2ن28) (29 بتاريخ) ب2رز ز تا

تحتاعدد)414.
ملخصاقصدا  نشر
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DIVA OPTIQUE

ش.م.م

رأسما هاا إلجتماعيا:ا100.000.00ا

درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ارقما92اتجزئ7ا

 ملركزاشارعا بناسيناالرز ز ت

تأسيس
ب2رز ز ت) مؤرخا عقدا بمقت�ضىا

و2م)12)و2ن28)2021)تمالضعا  قان2ن)

 ألسا�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

ح تا  سماتا  تا 78):

DIVA OPTIQUE (:   تسم78)

ش.م.م.

  هدف):

بصريات.

من) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

تأسيسها))  نهائي.

(:   رأسمالا إلجتماعي)

 1.000 مقسم) درهما (100.000.00

100)درهم) حص7اإجتماع78امنافئ7)

 كلال حدة،)حررت))بكاملهاالمنحت)

مقابلا  شريكا  2ح8د):

مساهم7) ن2 لا بلمسكما   س8دةا

ب)1.000)حص7.

تماتع8ينا  س8دةان2 ل) (:   تس8ير)

غير) ( ملدة) مسيرةا لشرك7ا بلمسكما

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبر.

تما إلود ع) (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

 2021 و2 28) (13 بتاريخ) ب2رز ز تا

تحتاعدد)439.
ملخصاقصدا  نشر
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شركة امسعدن 
ش.م.م

رأسما هاا إلجتماعيا:ا5.700.000.00ا

درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ارقما435احيا

  2حدةالرز ز ت

  زيادةافيارأسمالا  شرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
قرر) (2021 أبريل) (14 و2م)  ملنعقدا

 و معا  عام)) لشرك7امااولي):

رأسمالا  شرك7) فيا   زيادةا

لح كا رفعه)   سا ف7ا  ذكرا

إلى) درهما (5.700.000.00 من)

9.000.000.00)درهم.

تما إلود ع) ( (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

تحت) (2021 11ماي) ب2رز ز تابتاريخ)
رقم)317.

ملخصاقصدا  نشر
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STE. SOKETRAMED
S.A.R.L

رأسما هاا إلجتماعيا:ا550.000.00ا

درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا  طابقا  ثا ثا
رقما6اساح7اس8دياد لدالرز ز ت

  زيادةافيارأسمالا  شرك7
محضرا و معا  عام) بمقت�ضىا
قرر) (2021 أبريل) (19 و2م)  ملنعقدا

 و معا  عام)) لشرك7امااولي):

رأسمالا  شرك7) فيا   زيادةا

من) لح كا رفعها   سا ف7ا  ذكرا

550.000.00)درهماإلى)730.000.00 

حص7) (1.200 بإحد ث) لح كا درهما

جدودةابق8م7)100.00)درهما لحص7.

تح8ينا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.



15561 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

تما إلود ع) ( (:  إلود عا  قان2ني)

  قان2نيا دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

ب2رز ز تابتاريخ)24)ماي)2021)تحت)

رقم)337.
ملخصاقصدا  نشر
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BEN ALARIBI IMMOBILIER

SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رأسمالا  شرك7ا:ا100.000.00درهم

 ملقرا إلجتماعيا:ارقما12،اعمارةاأا

ل4،اإقام7ادوارا2،ا حصيناسال

  س لا  تجاريا:ا31235

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

بتاريخ)14)و2ن28)2021)تقررامااولي):

تح2يلا ملقرا إلجتماعيا لشرك7)

س8دي) أميرا شارعا (،24 رقم) منا

إلى) سالا حيا  رشادا  قري7ا محمد،)

  عن2 نا  كائناب):)رقم)12،)عمارةاأ)

ل4،)إقام7ادوار)2،) حصيناسال.

ب8عا ألنصب7):

نصيبااممل2ك7) ()90( ب8عاتسعين)

تسع7) أيا أخ8اطا مصطفىا  لس8دا

أنصب7ا صاوحا  س8د) () (% (9( باملائ7)

خا 8دا  كحاللي،)  طرفينامتفقان)

علىاهذ ا  ب8ع.

نصيبااممل2ك7) ()90( ب8عاتسعين)

تسع7) أيا محمدا  عمر ليا  لس8دا

أنصب7ا صاوحا  س8د) () (% (9( باملائ7)

خا 8دا  كحاللي،)  طرفينامتفقان)

علىاهذ ا  ب8ع.

نصيبااممل2ك7) ()90( ب8عاتسعين) (

 لس8دةاخدوج7ا وحمد نياأياتسع7)

أنصب7ا صاوحا  س8د) () (% (9( باملائ7)

خا 8دا  كحاللي،)  طرفينامتفقان)

علىاهذ ا  ب8ع.

نت8ج7ا لتعدوالتا  تياأدخلتاعلى)

  شرك7،) عتمدتا و مع78ا  عام7)

غيرا  عادو7اتحدوثا  نظاما ألسا�ضي)

 لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 إلبتد ئ78ابسالاتحتارقم)654)بتاريخ)

12)و2 28)2021.
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 JORF FERTILIZERS

COMPANY IV

شرك7امساهم7

رأسما هاا:ا1.000.000.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءاحيا

  ر ح7ا4-2ازنق7ا ألبطالا

  س لا  تجاريارقما319329ا

  د ر  ب8ضاء

مجلسا إلد رة) محضرا بمقت�ضىا

تقرراما) (،2021 و2ن28) (2  ملنعقدافي)

ولي):

من) مهرلا أحمدا إستقا 7ا  س8دا

مهامهاكمدوراعاما لشرك7.

بنسا م) م2اليا تع8ينا  س8دا

معرلفياكمدوراعاما لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 15 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021)تحتاعدد)727102.
قصدا  نشرال إلعالن
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 JORF FERTILIZERS

COMPANY III

شرك7امساهم7

رأسما هاا:ا1.000.000.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءاحيا

  ر ح7ا2-4ازنق7ا ألبطالا

  س لا  تجاريارقما319331ا

  د ر  ب8ضاء

بمقت�ضىامحضرامجلسا إلد رة) (

تقرراما) (،2021 و2ن28) (2  ملنعقدافي)

ولي):

من) مهرلا أحمدا إستقا 7ا  س8دا

مهامهاكمدوراعاما لشرك7.

بنسا م) م2اليا تع8ينا  س8دا

معرلفياكمدوراعاما لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 15 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021)تحتاعدد)727106.
قصدا  نشرال إلعالن
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 JORF FERTILIZERS

COMPANY II
شرك7امساهم7

رأسما هاا:ا3.000.000.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءاحيا

  ر ح7ا2-4ازنق7ا ألبطالا

  س لا  تجاريارقما319327ا

  د ر  ب8ضاء

بمقت�ضىامحضرامجلسا إلد رة) (

تقرراما) (،2021 و2ن28) (2  ملنعقدافي)

ولي):

من) مهرلا أحمدا إستقا 7ا  س8دا

مهامهاكمدوراعاما لشرك7.

بنسا م) م2اليا تع8ينا  س8دا

معرلفياكمدوراعاما لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7

  تجاري7ابا د ر  ب8ضاء)بتاريخ)15 

و2 28)2021)تحتاعدد)727109.
قصدا  نشرال إلعالن
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 JORF FERTILIZERS

COMPANY I
شرك7امساهم7

رأسما هاا:ا3.250.000.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءاحيا

  ر ح7ا2-4ازنق7ا ألبطالا

  س لا  تجاريارقما316127ا

  د ر  ب8ضاء

بمقت�ضىامحضرامجلسا إلد رة) (

تقرراما) (،2021 و2ن28) (2  ملنعقدافي)

ولي):

من) مهرلا أحمدا إستقا 7ا  س8دا

مهامهاكمدوراعاما لشرك7.

بنسا م) م2اليا تع8ينا  س8دا

معرلفياكمدوراعاما لشرك7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 15 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021)تحتاعدد)727107.
قصدا  نشرال إلعالن
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 INDO MAROC

PHOSPHORE SA IMACID
شرك7امساهم7

رأسما هاا:ا619.992.000ادرهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا  د ر  ب8ضاءاحيا

  ر ح7ا2-4ازنق7ا ألبطالا

  س لا  تجاريارقما90425ا

  د ر  ب8ضاء

بمقت�ضىامحضرامجلسا إلد رة) (

تقرر (،2021 و2ن28) (9 في)   ملنعقدا

مااولي):

ص2يلحي) أحمدا إستقا 7ا  س8دا

منامهامهاكمدوراعاما لشرك7.

ب2وح78) و2سفا ( تع8ينا  س8د)

كمدوراعاما لشرك7.)

تما إلود عا  قان2نيا دىا ملحكم7)

 14 بتاريخ) با د ر  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28)2021)تحتاعدد)726915.
قصدا  نشرال إلعالن
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الشركة الدولية للفالحة 

والصناعة التحويلية

 SI2A

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

 2020 ديسمبر) (24 بتاريخ) با رباطا

 2021 أبريل) (19 بتاريخ) لمس لا

 نعقدا مل لسا  عاما إلستثنائي)

تحرير) لتما ش.م.ما (SI2A  شرك7)

 ملحضرا  ذياقررامااولي):

 وخفضامنارأسمالا  شرك7امن)

7.000.000)درهماإلى)500000)درهم.

من) رأسمالا  شرك7ا منا   رفعا

500000)درهماإلى)7.000.000)درهم.

تغ8يرا  فصلينا  سادسال  سابع)

منا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.
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كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

باملحكم7ا  تجاري7ابا رباط) (   ضبط)

رقم) تحتا (2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.5776
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YB HOLDING
SARL AUا

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةابشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهما
مقرهاا إلجتماعيا:ا14ازنق7ا الشعريا

شق7ارقما4اأكد لا  رباط

 YB HOLDING  SARL(:(78تسم  

.AU

  هدف):

مقاللاأشغالامختلف7األا  بناء.
 ملقرا إلجتماعي):)14)زنق7ا الشعري)

شق7ارقم)4)أكد لا  رباط.
:)حددارأسمال) رأسامالا  شرك7)

  شرك7افي)100.000)درهم.

و2سف) :)  س8دا تس8يرا  شرك7)

  برهمي.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 RC رقم) تحتا با رباطا   تجاري7ا

.153621
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AHG ETUDE
SARL AU

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةابشريكالح8د
رأسما هاا:ا50.000ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا14ازنق7ا الشعريا

شق7ارقما4اأكد لا  رباط

 AHG ETUDE  SARL (:   تسم78)

.AU

  هدف):

مقاللاأشغالامختلف7األا  بناء.
 ملقرا إلجتماعي):)14)زنق7ا الشعري)

شق7ارقم)4)أكد لا  رباط.
:)حددارأسمال) رأسامالا  شرك7)

  شرك7افي)50.000)درهم.

و2سف) :)  س8دا تس8يرا  شرك7)

  برهمي.

باملحكم7)  إلود عا  قان2نيا

 RC رقم) تحتا با رباطا   تجاري7ا

.153623
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ABH CONSULTING

CESSION DE PARTS SOCIALES

  س لا  تجاريا:ا26223

تبعاا قر ر تا و معا  عاما  غير)

و2ن28) (26 بتاريخ)   عاديا لشركاء)

2021)تقررامااولي:

تف2يت)100)حص7اممل2ك7ا لس8د)

بهل2ليا صاوحا  س8د) عبدا  عاليا

بطاق7ا  ه2ي7) عبدا  عزيزا  و 8ارا

.E634292(782طن  

منا  نظام) (7 لتقرراتعدولا ملادة)

 ألسا�ضيا ملتعلق7ابرأسا ملالاملر عاة)

  ت2زيعا و دودا رأسا ملال.

عبدا  عالي) ستقا 7ا  س8دا

تحفظ) دلنا حمتها لإبر ء) بهل2ليا

ملمارس7) عاما إلد رت7ه2بشكلا

علىا وخدمات) ليشكرها تف2يضها

 ملقدم7ا لشرك7امنذاإنشاء)  شرك7)

حتىا آلن.

ف2ري) بأثرا لح8دا كمسيرا تع8ينا

لملدةاغيرامحددةا  س8دا و 8اراعبد)

  عزيزامغربيا و نس78ال دافيافاتح)

بطاق7ا  ه2ي7) حاملا (1979 ماي)

.E634292(782طن  

تحدوثا  ق2 نين.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بسال) باملحكم7ا إلبتد ئ78ا (   ضبط)

رقم) تحتا (2021 و2 28) (12 بتاريخ)

.37042
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VOYAGE NOUR MARIA
SARL

100.000.00ا:اAU(CAPITAL(DEا

DIRHAMS

46ا°Nا:اSIEGE(SOCIALا

6اAVENUE(ZERKTOUNI(APPTا

CASABLANCA

RC449841ا:ا

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 2020 و2ن28) (23 بتاريخ)  ملنعقدا

 VOYAGE NOUR MARIA  شرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
100.000.00)درهماقرراما) رأسما ها)

ولي):

إنهاء)عمل78ا  تصف78.

إسماع8ل) حم7ا ملصفيا إبر ء)

  ص8بري.
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STE. HILAL LILBINAE
SARL

غمارةاسبعا رل �ضيام2اليايعق2با

فاس

بتاريخ) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

تماتأسيسا  شرك7) (2021 13و2 28)

محدلدةا ملسؤل 78ا تك2ناخاص8تها)

كا تالي):

  تسم78):)هاللا لبناء)ش.م.م.

فيا ملغرب) منا  شرك7ا   غرضا

منعشاعقاريامناب8عالشر ء)لتجارة)

جم8ع) معا ل  ت2زيعا م2 دا  بناء) فيا

 ألشغالا ملتعلق7ابا بناء.

مباشرة) لغيرا مباشرةا لبصف7ا

  نشاطاتا  تياتهدفاإلىا  تنم78.

في) محلا فاسا (:  ملقرا إلجتماعي)

سبع) غمارةا دل را   طابقا ألر�ضيا

 رل ديام2اليايعق2ب.
 100.000.00 (: رأسمالا  شرك7)

درهم

عبدا  غني) ب2بكريا   س8دا

50.000.00)درهم

هللا) عبدا ب2بكريا   س8دا

50.000.00)درهم

تسيرا  شرك7امناطرفامسيرون)

ل  س8د) عبدا  غنيا ب2بكريا   س8دا

ب2بكرياعبداهللا.

 ملا 78):)تبتدأامنافاتحاوناورالتنتهي)

في)31)ديسمبرامناكلاسن7.

بكتاب7) ) إلود عا  قان2نيا تم)

بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا (   ضبط)

تحتارقم)2021/3426.
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 STE. MELOUSSA

ABDERRAHMAN BOIS

SMAB
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د

  رأسمالا إلجتماعيا:ا500.000.00ا

درهم

 ملقرا إلجتماعيا:ا5ازنق7ا ملعسكرا

شق7ارقما1اص2مع7احسانا  رباط

تأسيساشرك7
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

قان2ن) تمالضعا (،2021 و2ن28) فاتحا

 STE. MELOUSSA شرك7) تأسيسا

 ABDERRAHMAN BOIS SMAB

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

تحملا وخصائص) لح8دا بشريكا

  تا 78):

 STE. MELOUSSA (:   تسم78)

.ABDERRAHMAN BOIS SMAB

ح ت) شرك7ا (:   2ضعا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

  هدفا إلجتماعي):)

أشغالا  نجارة.

أشغالا  بناء)ل ألشغالا ملختلف7.

5)زنق7ا ملعسكر) (:  ملقرا إلجتماعي)

شق7ارقم)1)ص2مع7احسانا  رباط.

حدد) (:   رأسمالا إلجتماعي)

في)   رأسمالا إلجتماعيا لشرك7ا

محررة) كلهاا درهما (100.000.00

حسبا  قان2نالم2زع7اعلىا  شكل)

  تالي):
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مل2�ضى) عبدا  رحمانا   س8دا

5000)حص7اإجتماع78.

تس8ير) مهم7ا أسندتا (:   تسير)

  شرك7ا لس8داعبدا  رحمانامل2�ضى)

ملدةاغيرامحدلدة.

في) مدةا  شرك7ا حددتا (:  ملدة)

تس 8لها) تاريخا منا سن7ا بتد ء) (99

با س لا  تجاري.

تما إلود ع) عل8ها لبناء) (:  إلود ع)

  قان2نيا لشرك7اباملحكم7ا  تجاري7)

با رباط،)بتاريخ)15)و2 28)2021)تحت)
رقم)116270.
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IRBISKOU TRAVAUX
S.A.R.L

إربيسك2اتر ف2اش.م.م

ش.م.مابرأسمالا:ا500.000ادرهما
تجزئ7ا1رقما291امرسا وخيراتمارة

تأسيساشرك7امحدلدةا ملسؤل 78ا
و2ن28) (7 بعقداعرفيامؤرخابتاريخ)

 2 بتاريخ) با رباطا لمس لا (2021
لضعا  قان2ن) تما (،2021 و2 28)

 ألسا�ضيا شرك7امحدلدةا ملسؤل 78)

خصائصهااكا تالي):

  تسم78):)إربيسك2اتر ف2اش.م.م.

  شركاء):)

د) أا ب.ل.عددا نادو7ا  سك2ري،)

.171437

فاطم7ا  زهر ء)  سك2ري)

ب.ل.عدداأاد)232513.

أهد فا  شرك7):

أعمالا  بناء.

)أعمالا  طالء.)

ل ألعمالا ملتن2ع7.

  تس2يقالإد رةا ألعمال.

لتأجير) لتصدورا ل ستير دا تجارةا

جم8عا آلالتال ملعد تاألاآالتاألعمال))

  بناء.
 ملقرا إلجتماعي):)تجزئ7)1رقما291ا

مرسا وخيراتمارة.

 ملدةا:ا99اسن7ا بتد ءامناتاريخا

تس 8لا  شرك7ابا س لا  تجاري.

درهما 500.000ا :ا   رأسمالا

مقسم7اإلا5000احص7امنافئ7ا100ا

درهمام2زع7ابينا  شريكيناب:ا

4950احص7ا نادو7ا سك2ري.

حص7ا فاطم7ا  زهر ء) ل50)

  سك2ري.

نادو7ا  سك2ري) (:   تس8ير)

ب.ل.عدداأاد)171437) تمث8لالتس8ير)

  شرك7املدةاغيرامحددةاتبعاا لفصل))

15)منا  قان2نا ألسا�ضي.

  سن7ا إلجتماع78):)منافاتحاوناور)

إلى)31)ديسمبر).

 ألرباح):)5)%)مخصص7ا إلحت8اطي)

  قان2ني،)ل  باقياوقسماعلىا  شركاء)

حسباحصصهم.

تس 8ل) تما (:   س لا  تجاري)

ملدون7) با س لا  تجاريا   شرك7ا

تمارةاتحتاعدد)133275.
مقتطفالب8انا إلشهار
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أعيس)

ش.م.م

 شريكال حد

132،)شارعايعق2با ملنص2را  د ر  ب8ضاء

  هاتف):)0522.23.23.32

  فاكس):)0522.23.23.27

شركة فوينكسدرتس مرووكو
PHOENIXDARTS MOROCCO

ش.م.ما شريكال حد

رأسما هاا:ا10.000.00ادرهم

مقرهاا إلجتماعيا:ا3ازنق7ابابا

 ملنص2ر،ا  طابقا1،امكتبا3ا

  د ر  ب8ضاء

  س لا  تجاريا:ا423265

إشهار
 2 بتاريخ) قررا  شريكا  2ح8دا

و2 28)2021)مااولي):

إسناداسلطا إلمضاء) إلجتماعي)

 ملنفردا لشرك7،) لمسيرونا آلت78)

أسماؤهم):

ف8ل،) ف2ن2ساسا رلبنا   س8دا

و 2 ز) ل وحاملا إسبانيا و نس78ا

.PAL260754(سفرارقم  

و2ن،) وحامل) س2نكا ليا   س8دا

لو 2 ز)  ل نس78ا  ك2ري7ا و ن2ب78ا

.M02336440(سفرارقم  

تف2يضاسلطا إلجر ءتا إلد ري7.

إنجازه)) تما (: )  قان2ني)  إلود ع)

باملحكم7ا  تجاري7ابا د ر  ب8ضاء)و2م)

14)و2 28)2021)تحتارقم26179.
 لخالص7ال  ب8ان

أعيساش.م.ما شريكال حد
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HYDRO ADVISOR شركة
1،ازل و7ازنق7ابنزرتازنق7اتبرق،ا

مكتبارقما22ا  طابقا وخامسا

حسانا  رباط

إثرا نعقادا و معا  عام) علىا

 2021 ماي) (25 بتاريخ)  إلستثنائيا

قرراشركاء) لمس لابمدون7ا  رباط،)

مقرها) (HYDRO ADVISOR شرك7)

بنزرتا زنق7ا زل و7ا 1،ا  إلجتماعي)

22ا  طابقا رقما مكتبا تبرق،ا زنق7ا

 وخامساحسانا  رباطامااوليا:

منا رأسمالا  شرك7ا منا ا  رفعا

1.500.000ا إلىا درهما 100.000ا

معا وحسابا بمقاص7ا لح كا درهما

 و اريا شركاءا دىا  شرك7ا.

تغ8يرا  بندونا6ال7امنا  قان2نا

 ألسا�ضيا لشرك7افأصبحاعلىا  نح2ا

  تاليا:

:ا  دف2عات:ا   بندا  سادسا

مجم2عها ماا بدفعا قاما  شركاءا

و م8عا كتصف78ا درهما 1.500.000ا

 وحصصا:

ماا ب2زيانيا سل8مانا   س8دا

مجم2عها750.000ادرهم.

  س8دةامل8اءا  هز طاماامجم2عها

750.000ادرهم.

رأسمالا  شرك7:ا :ا   بندا  سابعا

مبلغا فيا رأسمالا  شرك7ا حددا

علىا مقسم7ا درهما 1.500.000ا

100ادرهما 15.000احص7امنافئ7ا

 لحص7.

7.500ا ب2زيانيا سل8مانا   س8دا

حص7.

7.500ا مل8اءا  هز طا   س8دةا

حص7.

مالئم7ا  قان2نا ألسا�ضيا و دودا

معا  تغ8ير تا ملحدث7.

تما إلود عا  قان2نيا دىا  قدا

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباطابتاريخا12ا

و2 28ا2021تحتاعددا6664.
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 S2JM
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاح تاشريكالح8د

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با رباطافي)27)ماي)2021،)تماتحرير)

  S2JM   قان2نا ألسا�ضيا شرك7)

ب8اناتهااكا تالي):

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

شريك) ح تا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لح8د.

.S2JM(:(78تسم  

  هدفا إلجتماعي):

أشغالا  بناء.

لتجهيزا ملباني) ته8ئ7ا أشغالا

ل ملنشآت.

أشغالا  كهرباء.

أشغالا  ترص8ص.

خص2صا) أشغالا  بناء،) جم8عا

  صباغ7ال  نجارةالأشغالا  صرف)

  صحيالشبكاتا  تجهيز.

)  رباط،) كد ل)) (:  ملقرا إلجتماعي)

15)شارعا ألبطالاشق7ارقم)4.

 ملدة):)99)سن7امناتاريخا  تس 8ل)

فيا  س لا  تجاري.

 100.000.00 (: رأسا ملال) مبلغا

درهماتمادفعهاكلهانقد القسماإلى)

100درهما كل) بق8م7) 1000نصيبا

نصيباتما كتتابهاامناطرفا  شريك)

قاطن)   2ح8دا  س8دامحمداجعفر،)

 2 حيام2الياإسماع8لاقطاع) بسال،)

رقم)1257.
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محمد) عينا  س8دا (:   تس8ير)

قاطن) مغربيا و نس78ا جعفر،)

 2 قطاع) إسماع8لا م2اليا حيا بسالا
حاملا بطاق7ا  تعريف) (1257 رقم)

مسير) (AB650609 رقم)   2طن78ا

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.

 153479   س لا  تجاري)

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط.

باملحكم7ا تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ا 2ا بتاريخا با رباطا   تجاري7ا

2021،اتحتارقما116096.
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AXE MA
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78املحدلدة

مقرهاا إلجتماعيا:ا21اشارعا ب2ابكرا

  صدوقا  شق7ا2اأكد لا  رباطا

تأسيساشرك7
 27 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

شرك7) تأسيسا تما (،2021 مارس)

تحملا وخصائصا  تا 78):

  تسمAXE MA(:(78)ش.م.م.

  هدفا إلجتماعي):

مقاللا ألعمالا ملتن2ع7األا  بناء.

بائعا 2 زما ملكتب))با تقس8ط(.
درهم)) (100.000.00 (: رأسا ملال)

1000)حص7اإجتماع78) مقسم7اإ ضى)

م2زع7) درهما لحص7ا (100 بق8م7)

كا تالي):

500)حص7اإجتماع78ابق8م7)100 

درهما لحص7))بح2زةا  س8دا بر ه8م)

إدريسات2ز نيال عالي.

500)حص7اإجتماع78ابق8م1007 

 AIR-47(7درهما لحص7))بح2زةاشرك

. SAS

مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تق88دابا س لا  تجاري.

 ملقرا إلجتماعي):21)شارعا ب2ابكر)

  صدوقا  شق7)2)أكد لا  رباط).

مهدي) تع8ينا  س8دا (:   تس8ير)

ل عالي) ت2ز نيا ل  س8دا بر ه8ما لنز را

مسيرونابشر ك7املدةاغيرامحدلدة.

بكتاب7ا  ضبطاا تما إلود عا  قدا
بتاريخا با رباطا باملحكم7ا  تجاري7ا
با س لا  تجاريا رقما  تق88دا

.153505
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 SOCIETE AFRICA AZUL
SIDIاLOT(COSUNAB(N°185ا

SLIMANE
تف2يتا وحصص

بقر رامنا و معا  عاما إلستثنائي)
شركاء) قررا (،2021 و2 28) (2  28م)
SOCIETE AFRICA AZUL)ما) شرك7)

ولي):
في) حص7ا (500 تف2يت) قب2لا
حمزةا  ب2حم8دي) ملكا  س8دا
 2000 مارس) (12   عل2يا ملزد د)
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
تجزئ7) رقمGA237723)  قاطنا
ك2سينابارقم)125)س8دياسل8مان.
500)حص7افياملك) قب2لاتف2يت)
إ 8اسا  ب2حم8ديا  عل2ي)   س8دا
 ملزد د)23)ماي)1992) وحاملا بطاق7)
 GA217564   تعريفا  2طن78ارقم)
 125 رقم) ك2سينابا تجزئ7ا   قاطنا

س8دياسل8مان.
إلىاكلامن):

س8ديا حمدا إلدري�ضي)   س8دا
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
رقم)GA46269)  قاطنا  حيا إلد ري)

 ملستشفىاس8دياسل8مان.
زلر نا وحامل7) أمالا ل  س8دةا
 GA77726(78بطاق7ا  تعريفا  2طن 
 125   قاطن7اتجزئ7اك2سينابارقم)
س8دياسل8مانابحصصامتسالي7.

قب2لاتف2يتاحص7ا  س8داحمزة)
إ 8اس) ل  س8دا   ب2حم8ديا  عل2يا
  ب2حم8ديا  عل2ياإلىا  س8داس8دي)
 حمدا إلدري�ضيال  س8دةاأمالازلر ن.
س8ديا حمد) أصبحا  س8دا
 إلدري�ضيا ملسيرا  2ح8دا شرك7)

.AFRICA AZOUL
تغ8يرا  فصلا  سادس)) ملساهم7()
 15 ل  فصل) )  رأسمال() ل  سابع)
منا  قان2نا ألسا�ضي) (16 ل  فصل)

تبعاا ذ كامعاتح8يناهذ ا ألخير.

كتاب7  تما إلود عا  قان2نيا دىا
  ضبطاباملحكم7ا إلبتد ئ78ابمدون7)

 2021 13)و2 28) س8دياسل8ماناو2م)

تحتارقم)195/2021.
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مكتبا ألستاحةامريما  عر قي

م2ثق7
)شارعا ملسيرةا وخضر ء،)رقم)11،)  طابقا أللل)

بطان7اسال

  هاتف))ل  فاكس):)0537.20.10.22

E-mail(:(etude.melaraki@gmail.com

EXCLUSIVE INVEST شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هااا إلجتماعيا:ا100.000ا

درهم

مقرهاا إلجتماعيا:ارقما11تجزئ7ا

سلمىا2،ا ع8اودةاسال

ملحضر) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

مريما  عر قي،) حررا دىا ألستاحةا

ماي) ل19) (17 بتاريخ) بسال،) م2ثق7ا

قر ر تا  شركاء) بم2جبا (،2021

علىاتعدولابعضا  فص2لا ملتعلق7)

بشرك7اممثل7اكا تالي):

ب2كرين) رضاا بب8عا  س8دا قب2با

حصصها إلجتماع78) بمجم2عا

 AGTECH مناحصصاشرك7) لجزء)

.CONSULTING

قب2لالتع8يناشريكاجدودا  س8د)

و2نسا  د لديا وحاملا بطاق7)

.IA34075(تعريفاعدد  

رضا) لإبر ء)  س8دا  ستقا 7ا

ب2كرينامنامنصبهاكمسيرالمشارك)

 لشرك7.

جدودا لحصص) ت2زيعا إعادةا

 إلجتماع78ا  تابع7ا لب8ع.

تبنيا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7)

لتعدولهاباوخصائصا  تا 78):

مفاده) لتبعاا لعقدا  ت2ث8قيا
تف2يتا وحصصا إلجتماع78ا ملحرر)

با تعدوالت) بنفسا  تاريخا ملحضرا

  تا 78):

 ملادة)6) وحصص):

بمبلغ) منا  شركاء) كلا يساهما

نقدياكمااه2امفسراكا تالي):

 CONSULTING AGTECH(7شرك

تساهماشرك7اب)31.000)درهم.

  س8داهشاما  د لديايساهمافي)

 شرك7اب)23.000)درهم.

  س8دامصطفىاز لفيايساهمافي)

  شرك7اب)23.000)درهم.

  س8داو2نسا  د لديايساهمافي)

  شرك7اب)23.000)درهم.

مجم2عا ملساهمات):)100.000.00 

درهم.
 ملادة)7)رأسمالا  شرك7):

في) مالا  شرك7ا رأسا وحددا

إلى) مقسم7ا درهما (100.000.00

فئ7) منا إجتماع78ا حص7ا (1.000

درهما ل2 حدةام2زع7اعلى) (100.00

  شكلا  تالي):

 AGETECH شرك7)

حص7) (CONSULTING 310

إجتماع78.

  س8داهشاما  د لدي)230)حص7)

إجتماع78.

  س8دامصطفىاز لفي)230)حص7)

إجتماع78.

  س8داو2نسا  د لدي)230)حص7)

إجتماع78.

(: مجم2عا وحصصا إلجتماع78)

1.000)درهم.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (22 بتاريخ) بسالا  إلبتد ئ78ا

2021)تحتاعدد)594.
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CHATR ART شركة
SARL

عقد) (2021 و2ن28) (14 بتاريخ) تما

 جتماعاعاما ستثنائياحددابم2جبها)

  نقاطا آلت78):

تمازيادة)200000.00)فيارأسامال)

درهم) (300000.00   شرك7ا 8صبح)

2000)حص7) هذها  زيادةاتمتاخلق)

100.00)درهما لحص7ابإود ع) بق8م7)

بإدماجاأرباحا  سن2 ت)) (200000.00

 ملاض78ا  غيرا مل2زع7البا تالياوصبح)

ترتيبا وحصصاعلىا  شكلا  تالي):
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  س8دا حمداشاطر)1500)حص7)
150000)درهم.

  س8داو2سفاشاطر)1500حص7)
150000)درهم.

 300000 3000)حص7) (:  مل م2ع)
درهم

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28) (13   تجاري7افيامر كشابتاريخ)

2021)تحتاعدد)125994.
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2 ب فيتوغ
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تمالضعا  قان2ن) (،2021 و2 28) (13
ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا
 ملحدلدةاح تا وخصائصا  تا 78):

  تسم78):)2)باف8ت2غ.
  غرضا الجتماعي):

ل ملعد تا كاف7) تس2يقا آلالتا
ل إلنشائ78)  مل االتا  صناع78ا

ل  زر ع78.
ب8عاقطعاغ8ارا ملعد تال مل2 د.

تأجيرا مل2 دال ملعد تا  صناع78.
شهري7) بمعدالتا ص8ان7ا عق2دا

ملختلفا  قطاعاتا النتاج78.
ل آلالت) لتجدودا ملعد تا إصالحا

ل مل2 دابجم8عاأن2 عها.
تشخ8ص) (:   ص8ان7ا  صناع78)

 ألعطالال  عملا  تصح8حي.
وخفض)   ص8ان7ا  صناع78ا

تكا 8فا النتاج.
م2ث2ق78) (،   ص8ان7ا  صناع78)

حدوق7ا آلالت.
 504/15 رقم) (:  ملقرا الجتماعي)
حيا  نهض7) سا أتبل2كا (277 شارع)

 وتامل2ل.
99)سن7ا بتد ء) :)حددتافي)  ملدة)

مناتاريخاتأسيسا  شرك7ا  نهائي.
حدد) (:   رأسمالا الجتماعي)
100.000)درهمامقسم)   رأسمالافي)
حص7ا جتماع78امناق8م7) (100 إلى)

100)درهما كلاحص7.
700)سهم)   س8داب2كرب7ا وحسن)
بق8م7)100)درهما كلاسهمابمساهم7)

قدرها)70.000)درهم.
سهم) (300 ب2كرب7اسع8د)   س8دا
بق8م7)100)درهما كلاسهمابمساهم7)

قدرها)30.000)درهم.

  تس8ير):)تماتع8ينا  س8داب2كرب7)

ملدة) لح8دا لشرك7ا كمسيرا  وحسنا

غيرامحددة.

:)  شرك7املزم7) با نسب7ا لت2ق8ع)

بشكلاصح8حابت2ق8عا  س8داب2كرب7)

 وحسن.

فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (16 بتاريخ) بانزكانا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)1604.

610 P

داون تاون
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لضعا  قان2ن) تما (،2021 و2 28) (7

ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا

ح ت) لح8دا بشريكا  ملحدلدةا

 وخصائصا  تا 78):

  تسم78):)د لناتالن.

  غرضا الجتماعي):)أشغالا  بناء)

  ترص8صال  كهرباء.

إعادةا  ب8ع)   شر ء،)  ب8ع،)

ل ستغاللاجم8عا ألر �ضيا مل زئ7ابما)

فياح كا  بناء)  هدماجم8عا ملمتلكات)

في) غيرهاا ألا جم8عا ملبانيا  تشي8دا

 ملغربالفيا وخارج.

تط2يرالتجزئ7ا ألر �ضيا وحضري7)

لجم8عا وخدماتا ملتعلق7) ل  ريف78ا

با ترليجا  عقاري.

جم8ع) لتنف8ذا لإد رةا مر قب7ا

)  تقس8مات)  ألعمالا  عقاري7)

  فرع78ال ألنشاء ت()ن8اب7اعنا  غير.

محلي) تس2يقا شر ء) تصدورا

ف2 كه) لدلليا لمنت2جاتا  زر ع78ا

لخضرل تاو م8عا ملنتجاتا  غذ ئ78)

بشكلاعاماطازج7الكذ كا  تخزين)

ل  تجارةا  دل 78ابشكلاعام.
:)  طابقا أللل)  ملقرا الجتماعي)

ف2نتي) عمارةا 8ل2ا (01 رقم) مكتبا

  عل8ااأكادور.

من) سن7ا (99 في) حددتا (:  ملدة)

تاريخاتأسيسا  شرك7ا  نهائي.

حدد) (:   رأسمالا الجتماعي)

  رأسمالافي)100.000)درهمامقسم7)

إلى)1000)حص7ا جتماع78امناق8م7)

100)درهما كلاحص7.

 1000 (:   س8دةا  قاسميارش8دة)

سهم) درهما كلا (100 بق8م7) سهما

بمساهم7اقدرها)100.000)درهم.

تع8ينا  س8دة) تما (:   تس8ير)

  قاسميارش8دةامسيرةا لشرك7املدة)

غيرامحددة.

:)  شرك7املزم7) با نسب7ا لت2ق8ع)

با ت2ق8عا  2ح8د) صح8حا بشكلا

 لس8دةا  قاسميارش8دة.

فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)

كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (15 بتاريخ) بأكادورا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)102147.

611  P

 SOGEFCO : L’INFORMATIQUE AU

SERVICE DE LA GESTION

STE EL JAWAHIR 

POUR LA FABRICATION  

 DE SANDALES ET BOTTES 

EN PLASTIC
SARL

زنق7ا بنازيدلنا  حيا  صناعيا

  دكار تافاس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

5)و2 28)2021،)مس لابنفسا ملدون7)

تماتصف78) (،2021 و2 28) (12 بتاريخ)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا

ح تا ملميز تا  تا 78):

 STE EL JAWAHIR (:   تسم78)

 POUR LA FABRICATION DE

 SANDALES ET BOTTES EN

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (،PLASTIC

محدلدة.

:) قداتماتصف78) تصف78ا  شرك7)

  شرك7ابم2 فق7ا و معا  عام.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (15 بتاريخ)

.21/3424
  س لا  تجاري):)16001.

612 P

 SOGEFCO : L’INFORMATIQUE AU
SERVICE DE LA GESTION

STE AOUNA 
 DE PROMOTION 

IMMOBILIERE 
SARL

162اتجزئ7ا  نماءا  حيا  صناعيا
بنس2دةافاس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
10)ماي)2021،)مس لابنفسا ملدون7)
تماتصف78) (،2021 و2ن28) (30 بتاريخ)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة،) شرك7ا

ح تا ملميز تا  تا 78):
STE AOUNA (:    تسم78)

 DE PROMOTION  
ح ت) شرك7ا (،IMMOBILIERE

مسؤل 78امحدلدة.
:) قداتماتصف78) تصف78ا  شرك7)

  شرك7ابم2 فق7ا و معا  عام.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (15 بتاريخ)

.21/3423
  س لا  تجاري):)22573.

613 P

 SOGEFCO : L’INFORMATIQUE AU
SERVICE DE LA GESTION

STE AOUNA 
 DE PROMOTION 

IMMOBILIERE 
SARL

162اتجزئ7ا  نماءا  حيا  صناعيا
بنس2دةافاس

بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
بنفس) مس لا (،2021 15)فبر ور)
(،2021 مارس) (11 بتاريخ)  ملدون7ا
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تحل8لا تما

 ملحدلدة،)ح تا ملميز تا  تا 78):
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STE AOUNA (:    تسم78)

 DE PROMOTION  

ح ت) شرك7ا (،IMMOBILIERE

مسؤل 78امحدلدة.

تحل8ل) تما :) قدا تحل8لا  شرك7)

بم2 فق7ا و معا  عام)   شرك7ا

لتسم78ا  س8دابيباحاعبدا  رحمان)

مصفيا لشرك7.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

بفاس) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

رقم) تحتا (،2021 ماي) (3 بتاريخ)

.21/2140

  س لا  تجاري):)22573.

614 P

FIDUCIAIRE ROCHDI FIRCOFISC NEW

 B P : 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT

BAHA

TEL : 0522219640

FAX : 0522219641

STE MELLAL AGRI

SARL

MODIFICATION
بمقت�ضىاعقداعرفيا ل معا  عام)

  غيرا  عاديا لمساهمينافيا  شرك7)

و2ن28) (14 ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)

2021،)قررامااولي):

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7):

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7)

شارع) بعمارةا فصالا مقرهاا منا

 وحسنا  ثانياب28كريا شت2ك7ا وت)

إلىا ملقرا و دودا  طابقا أللل) باهاا

ب28كريا شت2ك7) (1 تجزئ7ا إلخالص)

 وتاباها.

تح8ينا  نظاما ألسا�ضي.

بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)

  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابانزكان)

رقم) تحتا (،2021 و2 28) (14 بتاريخ)

 إلود ع)1524.

615 P

SKAB TRAVAUX
شاماماح تا  شريكا  2ح8د

 ملقرا الجتماعيا:اشارعاطارقابنا
زياداإقام7اهندا1ا  عمارةاFا  شق7ا

2اتمارة
زيادةافيا  رأسمالا الجتماعي

بمقت�ضىاعقداعرفيابسالابتاريخ)
قررا  شريك) (،2021 و2ن28) (17
 SKAB TRAVAUX   2ح8دا شرك7)

  قر ر تا  تا 78):
  زيادةافيا  رأسمالا الجتماعيامن)
10.000)درهماإلى)510.000)درهم.

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضي.
باملحكم7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
و2ن28) (17 بتاريخ) با تمارةا  البتد ئ78ا

2021،)تحتاعدد)6056.
616 P

STE ICHNIOUAN SOUDALI
SARL AU

رأسمالا:ا100.000ادرهم
 ملقرا الجتماعيا:اعمارةابرح2ا  طابقا

  ثانياشق7ا3اميس2ر
تأسيس

محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
(،2021 و2ن28) (14 بتاريخ) بميس2را
لضعا  قان2نا ألسا�ضيا شرك7) تما
ح تا  شريك) محدلدةا ملسؤل 78ا

  2ح8داح8با وخصائصا  تا 78):
 STE ICHNIOUAN (:   تسم78)

.SOUDALI SARL AU
ل ألشغال) :)  بناء) نشاطا  شرك7)

 ملختلف7.
 وحد دة.
متحادث.

  شكلا  قان2ني):)شرك7امحدلدة)
 ملسؤل 78اح تا  شريكا  2ح8د.

سن7اتحتسب) (99 (: مدةا  شرك7)
 بتد ء)مناتاريخاتس 8لهاافيا  س ل)

  تجاري.
مقرا  شرك7):)عمارةابرح2ا  طابق)

  ثانياشق7)3)ميس2ر.
درهم) (100.000 رأسمالا  شرك7)
فئ7) منا حص7ا (1000 على) مقسم7ا
م2زع7اعلى) درهما كلاحص7،) (100

  شكلا  تالي):

بنمسع2دامصطفى)1000)حص7.

تع8ينا  س8د) تما (:   تس8ير)

مسير ا لشرك7) مصطفىا بنمسع2دا

ملدةاغيرامحددة.

  سن7ا وحساب78):) بتد ء)منافاتح)

وناوراإلىامتماديسمبرامناكلاسن7اعد )

تاريخ) منا تبتدئا   سن7ا ألللىا  تيا

  تس 8لافيا  س لا  تجاريالتنتهي)

معامتماديسمبر)2021.

باملحكم7)) تما (:  إلود عا  قان2ني)

 البتد ئ78ا ب2ملانابميس2راتحتاعدد)

221/2021)بتاريخ)21)و2ن28)2021.

617 P

STE REDLAILA
شامام

  رأسمالا الجتماعيا:ا  رقما15ا

تجزئ7اك2ماتر فا02احيال دا  ذهبا

تمارة

تعدول
بمقت�ضىا و معا  عاما  غير)

و2ن28) (17 بتاريخ)   عاديا ملنعقدا

شرك7) شركاء) قرر ا (،2021

REDLAILA)تحتا  عن2 نا  تالي):

  رقم)15)تجزئ7اك2ماتر ف)02)حي)

ل دا  ذهب،)تمارة.

قررت) (: فيا  رأسمال)   زيادةا

رأسا ملال) زيادةا  و مع78ا  عام7ا

درهم) (400.000 بمقد ر)   نقديا

لرأسا ملالا ملحص2ر)100.000)درهم)

 500.000 إلى) (100.000  8صبحامن)

درهم.

(: فيا  نشاطا الجتماعي)   زيادةا

وقررا و معا  عاما  زيادةافيا  نشاط)

نقلا  بضائعا  2طن78) (:  الجتماعي)

لتجارةا ملنتجات) إنتاجا ل  دل 78،)

  زر ع78.

وقررا و مع) (:  ستقا 7ا ملسير ن)

  عاما ستقا 7ا ملسير نا  س8د)
محمد) ل  س8دا رض2 نا  غازيا

  فكرلني.

وقررا و مع) (: تع8ينامسيراجدود)
رض2 نا  غازي) تع8ينا  س8دا   عاما

كمسير))جدودا لشرك7.

تما  2ضعا  قان2نيا لشرك7)

حسبا  فصل)5.96.

تما إلود عا  قان2نيا لشرك7)

تاريخ) فيا بتمارةا باملحكم7ا البتد ئ78ا

14)و2 28)2021،)تحتا  رقم)6147.

618 P

DTA IMMO
SARL

46)شارعا  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا ملكتب

رقم)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

رقما  س لا  تجاريا:ا497321

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماإعد دا  قان2ن) (،2021 وناور) (29

ح تا ملسؤل 78)  السا�ضيا شرك7ا

شكل) (: باملميز تا  تا 78)  ملحدلدةا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شرك7)

 ملحدلدة.

 DATA IMMO (: تسم78ا  شرك7)

عندا القتضاء) متب2ع7ا (SARL

بمختصراتسم8تها.

غرضا  شرك7ابإوجاز):

 إلنعاشا  عقاري.

شر ء)  عقار ت.

ب8عا ألر �ضيال ملبانياألاأياعقار ت)

أخرى.

46)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)

  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا ملكتبارقم)

6،)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا :)  تيا  ملدة)

  شرك7):)99)سن7.

مبلغار سامالا  شرك7):)100.000 

درهم.

مقسم7اكا تالي):

340)حص7)   س8دامحمدابح8دة)

بق8م7)100)درهما لحص7.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

330)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 330   س8دا وحسينا  ن8ات)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.
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 وحصصا  ع8ن78):

340)حص7)   س8دامحمدابح8دة)

بق8م7)34.000)درهم.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

330)حص7ابق8م7)33.000)درهم.

 330   س8دا وحسينا  ن8ات)

حص7ابق8م7)33.000)درهم

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا

شارعاعبد) (36 إقام7ا نافياف8الارقم)

 20220   هادياب2طا باحيا وحسني)

  د را  ب8ضاء،) ملغرب.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)

ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)

مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.

  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()

حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)

 20.000 ح) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78)  السماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7):

() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا

شارعاعبد) (36 إقام7ا نافياف8الارقم)

 20220   هادياب2طا باحيا وحسني)

  د را  ب8ضاء،) ملغرب.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)

ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)

مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.

  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()

حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)

 20.000 ح) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخافاتح)   تجاري7ابا د را  ب8ضاء)

أبريل)2021،)تحتارقم)12641.

619 P

BANIMED
SARL

46)شارعا  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا ملكتب

رقم)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

رقما  س لا  تجاريا:ا499769

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (،2021 فبر ور) (3

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

شكل) (: باملميز تا  تا 78)  ملحدلدةا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شرك7)

 ملحدلدة.

 BANIMED (: تسم78ا  شرك7)

عندا القتضاء) متب2ع7ا (SARL

بمختصراتسم8تها.

غرضا  شرك7ابإوجاز):

 إلنعاشا  عقاري.

شر ء)  عقار ت.

ب8عا ألر �ضيال ملبانياألاأياعقار ت)

أخرى.

46)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)

  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا ملكتبارقم)

6،)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا :)  تيا  ملدة)

  شرك7):)99)سن7.

مبلغارأسامالا  شرك7):)100.000 

درهم.

مقسم7اكا تالي):

600)حص7)   س8دامحمدابح8دة)

بق8م7)100)درهما لحص7.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

200)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 200   س8دا وحسينا  ن8ات)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 وحصصا  ع8ن78):

600)حص7)   س8دامحمدابح8دة)

بق8م7)60.000)درهم.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

200)حص7ابق8م7)20.000)درهم.

 200   س8دا وحسينا  ن8ات)

حص7ابق8م7)20.000)درهم.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا
حيا وخيرا ملح8ط) (69 رقم) (14  ألمل)

10120)  رباط،) ملغرب.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)
ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)

مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.

  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()

حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)

 20.000 ح) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78)  السماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7):

() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا
حيا وخيرا ملح8ط) (69 رقم) (14  ألمل)

10120)  رباط،) ملغرب.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)
ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)

مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.

  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()

حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)

 20.000 ح) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 20 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2021.
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TOTAL GYM SOLUTIONS
SARL

46)شارعا  زرقط2نيا  طابقا أللل

رقم)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

رقما  س لا  تجاريا:ا505567

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماإعد دا  قان2ن) (،2021 فبر ور) (25

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

شكل) (: باملميز تا  تا 78)  ملحدلدةا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (:   شرك7)

 ملحدلدة.

 TOLAL GYM (: تسم78ا  شرك7)
عند) متب2ع7ا (SOLUTIONS SARL

 القتضاء)بمختصراتسم8تها.
غرضا  شرك7ابإوجاز):

تشغ8لالإد رةاصاالتا  ل8اق7األ)
  رفاه78.

  ترليجال الستشار تا  رياض78.
لتس2يقا ألجهزة)  ستير دا

  رياض78.
46)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا ملكتبارقم)

6،)20.000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7.
مبلغار سامالا  شرك7):)100.000 

درهم.
مقسم7اكا تالي):

340)حص7)   س8دامحمدابح8دة)
بق8م7)100)درهما لحص7.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا
330)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 330   س8دا وحسينا  ن8ات)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 وحصصا  ع8ن78):
340)حص7)   س8دامحمدابح8دة)

بق8م7)34.000)درهم.
عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

330)حص7ابق8م7)33.000)درهم.
 330   س8دا وحسينا  ن8ات)

حص7ابق8م7)33.000)درهم
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا
شارعاعبد) (36 إقام7ا نافياف8الارقم)
 20220   هادياب2طا باحيا وحسني)

  د را  ب8ضاء،) ملغرب
عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا
 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)
ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)
مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.
  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()
حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)
 20.000 ح) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
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ل  عائل78)  السماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7):

() ( عن2 نه) بح8دةا محمدا   س8دا

شارعاعبد) (36 إقام7اأنافياف8الارقم)

 20220   هادياب2طا باحيا وحسني)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

عبدا  فتاحا بنا مل اهد)   س8دا

 12 أقام7ابنامل8حاشق7) () ( عن2 نه)
ز لي7اشارعاما وحسنالزنق7ا المام)

مر كش) (40.000 عليا  حيا  شت2ي)

 ملغرب.

  س8دا وحسينا  ن8اتاعن2 نه)) ()

حد ئقاالك2رنيشاف8الارقم)47)شارع)

 20.000 ج) ب2طا باحا عبدا  هاديا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

3)و2ن28)2021.

621 P

STE TECNO RABAT
SARL AU

مس ل) عرفيا عقدا بمقت�ضىا

با رباط) (،2021 و2ن28) فاتحا بتاريخا

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا تأسيسا تما

 ملحدلدةابشريكال حد.

.TECNO RABAT(:(78تسم  

لتصدور،) :) ستير دا   هدف)

جم8ع) لب8عا شر ء)   ترليجا لعقار،)

ألا ملستعمل7،)  ملعد تا و دودةا

 عمالامختلف7.

م2الي) شارعا (:   عن2 نا  تجاري)

 وحسنا ألللا قام7اع8ب2دياطابق)4 

  شق7)26)تمارة.

 100.000 في) حددا (:   رأسمال)

100)حص7ابق8م7) درهمامقسم7اإلى)

درهما لحص7ا صاوحا  س8د) (100

  2هابيامحمد.

  تس8ير):)تماتع8ينا  س8دا  2هابي)

غير) ملدةا كمسيرا لشرك7ا محمدا

محدلدة.

منافاتحاوناوراإلى) (:   سن7ا ملا 78)

31)ديسمبرامناكلاسن7امااعد ا  سن7)

 ألللىاتبتدئامناتاريخا  تس 8ل.

فيا  س لا  تجاري) تما  تق88دا

بتاريخ) (133797 رقم) تحتا بتمارةا

14)و2 28)2021.

622 P

TRACONSABRI
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

 و معا  عاما  غيرا  عاديا

فيا12اديسمبرا2020ا

بم2جبامحضرا و معا  عاما  غير)
  عاديابتاريخ)12)ديسمبر)2020،)قرر)

 TRACONSABRI فياشرك7)   شركاء)

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح ت)

  رأسمال)1.100.000))درهمامااولي):

تغ8يرا ملقرا الجتماعيا لشرك7امن)

با رباط،) (: ب) مقرهاا وحاليا  كائنا

إلى) (. أكد ل) (4 15)شارعا ألبطالارقم)

جنان) (: ب)   عن2 نا و دودا  كائنا

(،1 قطاع) (2 شق7) (4  ملنص2راعمارة)

س8دياوحيىاتمارة.

تح8ينا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 2021 أبريل) (13   تجاري7ابا رباطافي)

تحتارقم)112711.
ملخصاقصدا  نشر

623 P

TRAITEUR FOUTOUH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:ا  حيا  صناعيا

مجم2ع7ا  رمانارقما97ا  طابقا3ا

  تقدما  رباط

  س لا  تجاريارقما153637

تأسيس
بتاريخ) حررا عرفيا تبعاا عقدا

شرك7) تأسيسا تما (،2021 7)و2ن28)

بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8دام2 صفاتهااكا تالي):

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

 TRAITEUR(:(78تسم78ا الجتماع  

.FOUTOUH

مم2ن) (:   هدفا الجتماعي)
أن2 ع) جم8عا تنظ8ما  وحفالت،)

 وحفالت.
:)  حيا  صناعي) ) الجتماعي)  ملقر)
 3 97)  طابق) مجم2ع7ا  رمانارقم)

  تقدما  رباط.
في) مدةا  شرك7ا حددتا (:  ملدة)
99)سن7اتبتدأامناتاريخاتس 8لهاافي)

  س لا  تجاري.
 100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

درهم.
ج2 د) :)  س8دا ت2زيعا  رأسمال)
بإود ع) قاما ( لح8د) شريكا  فت2حا
تقدم7انقدو7ابق8م7)100.000)درهم.
ج2 د)) :)  س8دا   شريكا  2ح8د)
فت2حامغربيا و نس78امزد دابا رباط)
حسانابتاريخ)05)و2ن28)1977)قاطن)
15)  شطر) عمارة) بتجزئ7ا وح2ضا
حامل) 02)  صخير ت،) 03)  شق7)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا

.A656607
  س8داج2 دافت2حامغربيا و نس78)
 05 بتاريخ) حسانا با رباطا مزد دا
قاطنابتجزئ7ا وح2ض) (1977 و2ن28)
 02 03)  شق7) 15)  شطر) عمارة)
  صخير ت،)حاملا لبطاق7ا  2طن78)
 لتعريفارقم)A656607)عيناكمسير)

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة.
با س ل) تس 8لا  شرك7ا تما
  تجاريابا رباطاتحتارقم)153637 

بتاريخ)15)و2 28)2021. 
624 P

KINE IMPACT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

بشريكالح8د
رأسما هاا:ا100.000ادرهم

 ملقرا الجتماعيا:اشارعابالتف2رم،ا
جناحاغاردون8ا،ا  طابقا ألر�ضي،ا
شق7اG0cاأبر جا وخضرل تاكاز ا

أنفاا  د را  ب8ضاء
  س لا  تجاريارقما510653ا  د را

  ب8ضاء
تأسيس

 24 بتاريخ) تبعاا عقداعرفياحررا
تماتأسيساشرك7اح ت) (،2021 ماي)
لح8د) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

م2 صفاتهااكا تالي):

ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)
مسؤل 78امحدلدةابشريكالح8د.

 KINE (:   تسم78ا الجتماع78)
.IMPACT

:)  عالج)   هدفا الجتماعي)
  طب8عيال  ل8اق7ا  بدن78.

شارعابالتف2رم) (:  ملقرا الجتماعي)
جناحاغارادون8اا  طابق)) ألر�ضياشق7)
أنفا،) كاز ا أبر جا وخضرل تا (G0c

  د ر))  ب8ضاء.
في) مدةا  شرك7ا حددتا (:  ملدة)
99)سن7اتبتدأامناتاريخاتس 8لهاافي)

  س لا  تجاري.
 100.000 (:   رأسمالا الجتماعي)

درهم.
ت2زيعا  رأسمال):)  س8دةاواسمين)
 وحسيسناشريكالح8داقامابإود ع)
تقدم7انقدو7ابق8م7)100.000)درهم.
  شريكا  2ح8د):)  س8دةاواسمين)
 وحسيسنامغرب78ا و نس78امزد دة)
باب2شطنا  2الواتا ملتحدةابتاريخ)
22)وناور)1993،)قاطن7ابتجزئ7ادل يز)
حامل7) أنفاا  د را  ب8ضاء) (5 رقم)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا

.BE262522
واسمين) :)  س8دةا   تس8ير)
 وحسيسنامغرب78ا و نس78امزد دة)
باب2سطنا  2الواتا ملتحدةابتاريخ)
22)وناور)1993،)قاطن7ابتجزئ7ادل يز)
حامل7) أنفاا  د را  ب8ضاء) (5 رقم)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا
BE262522)عيناكمسيرا لشرك7املدة)

غيرامحدلدة.
با س ل) تس 8لا  شرك7ا تما
  تجاريابا رباطاتحتارقم)510653 

بتاريخ)13)و2 28)2021.
625 P

LITTLE FRENCH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة

ح تا  شريكا  2ح8د
عن2 نامقرهاا الجتماعيا:ا4ااشارعا
ل دازيزا  طابقا3،ا  شق7ا7،اأكد لا

10.000ا  رباطا ملغرب
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)22)و2ن28)2021،)تماتح2يل)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 7 شق7) (،3 زيز،)  طابق) ل دا شارعا

أكد ل،)  رباط.



15569 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

إلىاإقام7ارلز لياشارعا إلماماعلي)

شارعال ديا ملخازنابا قن8طرة.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (4 بتاريخ) با رباطا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)151215.

626 P

TBA COM
شارعاطارقا بنازياداشق7ا3امسيرةا

2اتمارة

RC131045

تف2يتاحصصا جتماع78
عاما ستثنائي) جمعا بمقت�ضىا

تف2يت) تما (،2021 و2 28) (20 بتاريخ)

كانت) حص7ا جتماع78ا  تيا (330

بح2زةا  س8دامهديابنم2�ضىاإلىاكل)

من):

  س8دةاش8ماء)بناعبداهللاابلبرك7)

165)حص7ا جتماع78.

كير ن) عبدا  رحمانا بنا   س8دا

165)حص7ا جتماع78.

رأسمالا  شرك7) وصبحا لبذ كا

مقسمااعلىا  شكلا  تالي):

  س8دةاش8ماء)بناعبداهللاابلبرك7)

 100 505)حص7ا جتماع78امنافئ7)

ماامجم2عه)50500)درهم.

كير ن) عبدا  رحمانا بنا   س8دا

 100 495)حص7ا جتماع78امنافئ7)

ماامجم2عه)49500)درهم.

بنم2�ضى) مهديا يستقبلا  س8دا

عنامنصبامسيرا  شرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28) (14 بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا

2021،)تحتارقم)1544.

627 P

STE AF OCEAN ATLANTIC
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةالح تا  شريكا  2ح8د

تمالضع) (،2021 و2 28) (12 بتاريخ)

قان2نامنظما شرك7اح تا ملسؤل 78)

لح تا  شريكا  2ح8د)  ملحدلدةا

لح تا ملميز تا  تا 78):

 STE AF OCEAN (:   تسم78)
ATLANTIC)ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)
لح تا  شريكا  2ح8دالح تا ملميز ت)

  تا 78):
ب8عا  سمكا  طري) (:   هدف)
ل  تقس8ط،)  ص8د) باو مل7ا
  بحريابمختلفاأشكا ه،) الستير د)
تجارةا ألسماكا  طري7) ل  تصدور،)
لشر ء) ألسماك،) ب8عا ل مل مدةا
مختلفا ملنتجات) لتصدورا  ستير دا

  بحري7.
  رأسمال):)حددافيامبلغ)100.000 
حص7امن) (1000 إلى) درهمامقسم7ا
م2زع7) درهما ل2 حدةا (100 فئ7)

كاآلتي):
 1000 محمد) مر بطا   س8دا

حص7.
مدون7ا  2فاق) (:  ملقرا الجتماعي)

بل2ك)E)رقم)752)  ع28ن.
طرفا  س8د) منا تسيرا (:  إلد رة)

مر بطامحمداملدةاغيرامحددة.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (13 بتاريخ)

.37505
628 P

PACIFIC-MAR
تف2يتاحصص

.PACIFIC MAR(:(78تسم  
ح ت) شرك7ا (:   شكلا  قان2ني)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
 ملقرا  رئي�ضي):)شارعا بنيباامحمد)
سا ماعمارة)21)  شق7)07)حيا  قسم)

  ع28ن.
ملد لالتا و مع) طبقاا (:  مل2ض2ع)
(،2021 و2 28) (9 بتاريخ) عاديا   غيرا

قررا ملشارك2نامااولي):
طرف) منا حص7ا (500 تف2يت)
  س8دارض2 نا وخضر لياإلىا  س8د)

عبدا  عزيزاعزمي.
رض2 ن)  ستقا 7ا  س8دا

 وخضر ليامنامنصبهاكمسير.
عزمي) عبدا  عزيزا تع8ينا  س8دا

كمسيرالشريكالح8دا لشرك7.

تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا  8صبحا

 ملحدلدةالح تا  شريكا  2ح8د.
بكتاب7) تما (:  إلود عا  قان2ني)
  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78ابا ع28ن)
رقم) تحتا (،2021 و2 28) (9 بتاريخ)

.2273/2021
629 P

TUE-RATS
2021،) جتمع) ماي) (10 بتاريخ)
عمر) د هيا لرث7ا ملرح2ما  س8دا
 تخاحاقر راتح2يلاقان2ناشرك7ات2ر )
إلى) منفردا شريكا منا (TUE-RATS
شرك7اح تامسؤل 78ا شركاء) آلت78)

أسماءهم):
  سادة):)د هيامحمد،)د هياعلي،)

د هياوحسن.
د هياوم8ن7،)  در كي) (:   س8دتين)

مل8ك7.
لعيناكمسير نا لشرك7):

  س8داد هياوحسنامغربيامزد د)
1956) وحامل) أكت2بر) (10 بتاريخ)
رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

.B256236
مغرب78) مل8ك7ا   س8دةا  در كيا
 1959 ديسمبر) (3 بتاريخ) مزد دةا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.B411361(رقم
 هماا  صالح78ا  كامل7ا لت2ق8ع)

 ملزدلجاباسما  شرك7.
كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا
با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
تحتارقما  س لا  تجاري)   ب8ضاء)
ل  س ل) (44149 رقم)   تحل8ليا
بتاريخ) لح كا (21609 رقم)   ترت8بيا

10)و2ن28)2021.
630 P

BARBER FIVE BROTEHRS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

بشريكالح8د
 2 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
شرك7اح ت) تماإنشاء) (،2021 و2 28)
لح8د) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

باوخصائصا  تا 78):

فاوف) بربرا (:  السما  قان2ني)
مسؤل 78) ح تا شرك7ا برحرسا

محدلدةابشريكالح8د.
شارعا  2حدةاسال) (: مقرا  شرك7)

 و دودةاس)1.
  غرضامنا  شرك7):

وحسابها) س2 ء) غرضا  شرك7ا
في) ألان8اب7اعناأطر فاأخرىاس2 ء)

 ملغرباألافيابلد نا خرى.
مركزا وحالق7.

جم8عا ملعامالت) عاما لبشكلا
غيرا ملنق2 7ا ملدن78) ألا  ملنق2 7ا
ل  صناع78ا  تي)   تجاري7ا ملا 78ا
ترتبطابص2رةامباشرةاألغيرامباشرة)
بامل2ض2عا الجتماعياألا  تياورجحاأن)

تعززاتنم8ته.
في) حددا :)  شرك7ا ر سا ملال)

10.000)درهم.
قبل) منا تد را  شرك7ا (:  إلد رة)
منا و نس78) بن8ج7ا رش8دا   س8دا
حاملا لبطاق7ا  تعريف)  ملغرب78ا
في) ليق8ما 296102أدا رقم)   2طن78ا

رقم)29)تجزئ7ا  عبادياتمارة.)
فيا ملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28) (12 بتاريخ) بسالا   تجاري7ا

2021،)تحتارقم)750.
631 P

STE PEAKY BLINDERS CAR
SARLااAU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسما هاا:ا100.000ادرهم
مقرهاا الجتماعيا:احيا ملطارارقما

922ا  د خل7
تأسيساشرك7

 12 بتاريخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إحد ثا  قان2ن) تما (،2021 و2ن28)
مسؤل 78) ح تا  السا�ضيا شرك7ا

محدلدةابشريكالح8د.
 STE PEAKY (:   تسم78)

.BLINDERS CAR SARL AU
س2 ء) تهدفا  شرك7ا (:   هدف)
وحسابها) خارجها ألا د خلا ملغربا

 وخاصاألاوحسابا  غيراإلى):
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كر ء)  س8ار تابدلناسائق.
 كذ كاجم8عا  عمل8اتا  صناع78،
عالق7)   تجاري7،) ملا 78ا  تيا هاا
با هدف) مباشرةا غيرا ألا مباشرةا

 الجتماعي.
حيا ملطارارقم) (: (  ملقرا الجتماعي)

922)  د خل7.
مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 (:  ملدة)

  تأسيسا  نهائي.
مبلغ) فيا رأسمالا حددا (: رأسمال)
 1000 على) مقسما درهما (100.000
درهما ل2 حد) (100 فئ7) منا حص7ا
(:  فائدةا  س8دا  شريكا  2ح8د)

 حمدا  زرل لي.
عهداتس8يرا  شرك7ا لى) (:   تس8ير)

  س8دا  2ح8د):) حمدا  زرل لي).
فاتح) منا تبتدئا (:   سن7ا ملا 78)
كل) منا ديسمبرا (31 في) لتنتهيا وناورا

سن7.
 الرباح):)5)%) الحت8اطا  قان2ني.

بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
باملحكم7ا البتد ئ78ا 2الو7)   ضبطا
جه7ا  د خل7،)ل ديا  ذهب)،)بمدون7)
تحت) (،2021 و2 28) (6 و2م)   د خل7ا
2021/1212،)  س لا  تجاري) رقم)

رقم)12255.
 لنشرال  ب8ان

1 C

TEMESNA SARL

مطعم عز الشام
عقداتس8يراحراألصلاتجاريا
) ألشخاصا  طب8ع28ن(

عقداتس8يراحراألصلاتجاري
مطعماعزا  شام

 04 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)
دجنبر)2020)أعطىا  س8د)ة())عثمان))
)ة() لبطاق7) صفيا  دونا وحامل)
W151177) ملس ل) ( (   2طن78ارقم)
باملحكم7) (5220 با س لا  تجاري)
 البتد ئ78ابسطاتاحقا  تس8يرا وحر)
 43  ألصلا  تجاريا  كائنابا  رقم)
شارعا وحسنا  ثانياس8ديا غل8مي)
سطاتا ملغربا لس8د)ة() (26000  -
)ة() شركاؤها وحامل) لا زريقا أحمدا
  3110716Z ( (  لبطاق7ا  2طن78ارقم)

وناور) (01 من) تبتدئا سن7ا (3 ملدة)
 2023 دجنبر) (31 في) تنتهيا لا (2021

مقابلامبلغاشهري)2.500))درهم.
1I

ste(cofiguer(sarl

 STE ZBIR HOUCINE
GUERCIF

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

ste(cofiguer(sarl
etage(n3ا1اav(guennad(tayebا
guercifا،35100ا،اguercif(maroc
STE ZBIR HOUCINE GUERCIFا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اتجزئ7ا

عاللابناعبداهللاا-ا35100اجرس8فا
 ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.469
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (17  ملؤرخافي)
 STE ZBIR HOUCINE GUERCIF
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
رأسما ها) مبلغا   شريكا  2ح8دا
مقرها) لعن2 نا درهما (10.000
 إلجتماعياتجزئ7اعاللابناعبداهللا)-)
جرس8فا ملغربانت8ج7ا لم) (35100

تحققا ياربح.
لاعين:

  س8د)ة()حسين))زبيرالاعن2 نه) ()
 35100 هللا) عبدا ونا عاللا تجزئ7ا
)ة() كمصفي) جرس8فا ملغربا

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
تجزئ7) لفيا (2021 و2ن28) (17 بتاريخ)
عاللاوناعبداهللا)-)35100)جرس8ف)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( بجرس8ف)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)1111/2021.
2I

FITO GEST

BH GARDEN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FITO GEST

TARGA(ZEDAGIAاN°25ا

،40120ا،اMARRAKECHا

Marrakech Maroc

BH GARDENاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما59ا

  عزلزي7ا  شطرا  ثانيا-ا40000ا

مر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

52235

 12 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2013 شتنبر)

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BH (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GARDEN

مقال 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 شغالا  تنظ8فالا شغالا خرى.

 59 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 40000 (-   عزلزي7ا  شطرا  ثاني)

مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8داإبر ه8ماحرشالي)

حص7ابق8م7)100,00)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

حرشالي) إبر ه8ما   س8دا

 25 رقم) تارك7ا  زد غ78ا عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
حرشالي) إبر ه8ما   س8دا

 25 رقم) تارك7ا  زد غ78ا عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

شتنبر) (19 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2013)تحتارقم)63390.

3I

Global Services Network

SUNLIGHT PRODUCTIONS
إعالنامتعددا  قر ر ت

Global Services Network

RUEا2اIا16اRUE(NAJISS(BLOCا

،10100ا،2اIا16اNAJISS(BLOCا

RABATا ملغرب

SUNLIGHT PRODUCTIONSاا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا

 ملقالم7الازنق7ا 2ندراعمارةاكرنسنا

رقما91ا ملح8طا  رباطا-ا10050ا

  رباطا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.112603

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)10)و2 28ز)2020

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)تح2يلامقرا  شرك7امن))شارع)

 ملقالم7الازنق7ا 2ندراعمارةاكرنسن)

إقام7) إلىا 91) ملح8طا  رباطا رقم)

رقم) بابا بيرلتا زنق7ا   سعادةا

4  طابق)5شق7ارقم)413)  رباط

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:))

إنشاء)فرعا لشرك7افي):)إقام7ا  سعادة)

زنق7ابيرلتابابارقم)4  طابق)5شق7)

رقم)413)  رباط



15571 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
:إقام7)  ملقرا إلجتماعيا لشرك7)
رقم) بابا بيرلتا زنق7ا   سعادةا

4  طابق)5شق7ارقم)413)  رباط
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (29 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)115240.

4I

LAMAN EXPERTISE

ERAI MONDE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

LAMAN EXPERTISE
,8ا.Immا,Résidence(Riad(Arfoudا
,Rue(Mouzdalifaا,9ا°Bureau(Nا

،40000ا،اAarset(Sinkoا
Marrakech Maroc

ERAI MONDEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملكتبا
رقما9،اعمارةارياضاأرف2د،ا ملدخلا
رقما2،اشارعا ملزد ف7،اعرص7ا
  سينك2اا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116579
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ERAI (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.MONDE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)  تجارة

-) الستير دالا  تصدور.

:) ملكتب) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عمارةارياضاأرف2د،) ملدخل) (،9 رقم)
عرص7) شارعا ملزد ف7،) (،2 رقم)
  سينك2))-)40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8د)Eddy DIOT :  500)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (Eddy DIOT   س8د)
 Joan Carles 17427  125

.Empuriabrava Espagne
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () (Eddy DIOT   س8د)
 Joan Carles 17427  125

Empuriabrava Espagne
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125615.
5I

FIDUNION-MAROC

ECO BAIN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FIDUNION-MAROC
23,اRUE EL AMRAOUI BRAHIMا

،20000ا،اCASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

ECO BAINاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا47,اشارعا
الالاواق2تا،ا  طابقا وخامسا-ا
20000اا  د را  ب8ضاءاا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.443209
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
،)  طابق) واق2ت) الالا شارعا (,47»
)  د را  ب8ضاء)) (20000 (-  وخامس)

 MANSBAY BEACH« إلى)  ملغرب«)
17)  طابقا ألر�ضي)) رقم) محلا
 13072 (- GH3 4) ملنص2ري7) إقام7)

بنسل8مان)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724475.
6I

FIDUCIAIRE DE MANAGEMENTا
ET D’INVESTISSEMENT

AL FASSIA ISKANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FIDUCIAIRE DE MANAGEMENTا

ET D’INVESTISSEMENT
AV(ZERKTOUNI(RCEاN°73ا

FESا،30000ا،ا4EME(ETAGEاRITAا
MAROC

AL FASSIA ISKANEاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادكانارقما
3اشارعاك2مندلابرلك2سا قام7اغ8ث7ا
شارعاعبدا  عزيزاب2طا بام.جا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62725
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 AL (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.FASSIA ISKANE
:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاريال  تصدورال الستير د.
دكان) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
3)شارعاك2مندلابرلك2سا قام7) رقم)
غ8ث7اشارعاعبدا  عزيزاب2طا بام.ج)

- 30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 300.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 10.000 ( (:   س8دالدغيريا دريس)
حص7ابق8م7)10)درهما لحص7).

خا د) بطاحيا عماريا   س8دا
درهم) (10 بق8م7) حص7ا (10.000   :

 لحص7).
 10.000 ( (: محمد)   س8دا وحل2ا

حص7ابق8م7)10)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دالدغيريا دريساعن2 نه) ()
7)تجزئ7ا  نخ8لاشارعاعاللابناعبد)

هللا))30000)فاسا ملغرب.
خا د) بطاحيا عماريا   س8دا
عن2 نه) ()1)زنق7ا  فرزدقا قام7ا رينا)

شق7)17 30000)فاسا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا   س8دا وحل2ا
تجزئ7احد ئقا  بديعاطريقاعين) (46

  شقف))30000)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دالدغيريا دريساعن2 نه) ()
7)تجزئ7ا  نخ8لاشارعاعاللابناعبد)

هللا))30000)فاسا ملغرب
خا د) بطاحيا عماريا   س8دا
عن2 نه) ()1)زنق7ا  فرزدقا قام7ا رينا)

شق7)17 30000)فاسا ملغرب
عن2 نه) () محمدا   س8دا وحل2ا
تجزئ7احد ئقا  بديعاطريقاعين) (46

  شقف))30000)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3354.
7I

LA REUSSITE CONSEIL

IRRIGREEN
إعالنامتعددا  قر ر ت

LA REUSSITE CONSEIL
2èmeا,5ا°Nا34اHay(Tarik(Rueا
20600ا،ا.اEtage(Sidi(Bernoussi،ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
IRRIGREENا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د«
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لعن2 نامقرهاا الجتماعي:احيا

  قدسا،ازنق7ا34ا،ارقما169-171ا

،ا  برن2�ضيا  د را  ب8ضاءا-ا-ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.162211

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)22)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

أحمد) منا  س8دا تح2يلا وحصصا

حاجيا صاوحا  س8داهشاما  عنالي.)

) شرلطاصك)
ً
)25.000()حص7اطبقا

تح2يلا وحصصا ملؤسسابتاريخ)22 

و2ن202128.

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تع8ينا  س8داهشاما  عنالياكمسير)

من) (
ً
بدال محدلدةا غيرا لح8دا فترةا

حاجيا  ذيا ستقال) أحمدا   س8دا

منالظائفها إلد ري7الستلتزما  شرك7)

با ت2ق8عا  2ح8دا لمسيرا ملسمى)

  س8داهشاما  عنالي.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

م2 دا  نظاما ألسا�ضي) تعدولا تما

 لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726037.

2I

ste controle balance sarl

DOMAINE AZOKRAF
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

ste controle balance sarl

lot(riad(alا.1031اimmbا3اapptا

meknesا.ا1اmarjaneااismailiaا

MEKNESا،50000ا،meknesا

maroc

DOMAINE AZOKRAFاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا
1031اشق7ا3اطابقا1اارياضا
 السماعل78ا-ا50000امكناسا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.51499
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)10)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)
طابق) (3 شق7) (1031 »عمارة) من)
 50000 (- رياضا السماعل78) ( (1
رياض) »تجزئ7ا إلى) مكناسا ملغرب«)
رقم) تعالن78ا  ع28نا (1  السماعل78)
502))متجر))رقم)1)مكناس))-)50000 

مكناس)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3366.

9I

fidexpertise

TATWIRCOM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
fidexpertise

13ازنق7ا  قصر  طابقا وخامسا
شق7ارقماا10امعارفا  د ر  ب8ضاء.ا
،ا20000،ا  د ر  ب8ضاء.ا ملغرب
TATWIRCOMاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
  قصرا  طابقا وخامسارقما10ا
 ملعاريفا  د ر  ب8ضاءا-ا20330ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

432529
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2019 و2ن28) (22
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TATWIRCOM

مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  در س7ال  بحث

هندس7ا وحاس2ب

أعمالالخدماتامتن2ع7.

زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 10 رقم)   قصرا  طابقا وخامسا

 20330 (-  ملعاريفا  د ر  ب8ضاء)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داج2 داب2طاهر):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داأنسا وخطابي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

نقدو7) (: ب2طاهر) ج2 دا   س8دا

بق8م7)100)درهم.

نقدو7) (: أنسا وخطابي)   س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2طاهرا ج2 دا   س8دا

حيا ال ف7))) (3 شق7) (5   2فاء1 قام7)

20330)  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () أنسا وخطابيا   س8دا

 2  3 10)  طابق) زنق7ا رمنيا قام7)

مارس)20330)  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () هاجرا  فق8ها   س8دةا

 ملدرس7ا وحسن78ا الشغالا  عم2م78)

20330)  ب8ضاء) ( طريقا و دودة)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 11 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2019)تحتارقم)-.

10I

karama conseil

STE SOFIDCOF SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

karama conseil
رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا
 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاسا
رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا
 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاس،ا

30000،افاسا ملغرب
STE SOFIDCOF SARL AUاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما41ا
رياضا  8اسمينازنق7ابنيارزيناشارعا
ب2رص7اطريقاعينا  شقفافاسا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62763
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOFIDCOF SARL AU
مستشار) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

 جتماعي)/مستشاراقان2ني)/.
 41 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رياضا  8اسمينازنق7ابنيارزيناشارع)
(- ب2رص7اطريقاعينا  شقفافاس)

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8دا ملسبلياماجدة)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
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ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

)عن2 نه) ()   س8دا ملسبلياماجدة)
بني) زنق7ا رياضا  8اسمينا (41 رقم)

عين) طريقا ب2رص7ا شارعا رزينا

  شقفافاس))30000)فاس)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

)عن2 نه) ()   س8دا ملسبلياماجدة)
بني) زنق7ا رياضا  8اسمينا (41 رقم)

عين) طريقا ب2رص7ا شارعا رزينا

  شقفافاس))30000)فاس)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3329/2021.

11I

FIDUCIARE ECF

ARZS CONSULTING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FIDUCIARE ECF

146اBOULEVARD HAJ OMARا

،20120ا،اRIFII(BEN(JDIAا

CASABLANCA MAROC

ARZS CONSULTINGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا46اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا2ارقما6ا-ا

20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510247

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ARZS (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.CONSULTING
غرضا  شرك7ابإوجاز):)مستشارة)

 د ري7.
46)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
  زرقط2نيا  طابق)2)رقم)6 - 20000 

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دةا ألشعريازه2ر)
حص7ابق8م7)100.000)درهما لحص7)
ل  عائل78) .-) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةا ألشعريازه2راعن2 نه) ()
 20000  5 شق7) (2 زنق7ا فنياط) (66

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةا ألشعريازه2راعن2 نه) ()
 20000  5 شق7) (2 زنق7ا فنياط) (66

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 09 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726272.
12I

SUD INVEST CONSULTING

AILE SERVICES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 ستدر كاخطٍإ

 ستدر كاخطٍإالقعاباو ريدةا
  رسم78

SUD INVEST CONSULTING
زنق7ا  قبطانا ريكيا قام7ا وزيسا
  طابقا2ا  شق7ارقما11ا،GUELIZا
MARRAKECH(MAROCا،40000
AILE SERVICESاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
العن2 نامقرهاا إلجتماعياAVا
HASSAN II RESIDENCEا

6ا°Nا1اFAJWA(IMM(B(ETAGEا
RUE(CAPITAINE(ARRIGUIااQIا
GUELIZا11ا°RESIDENCE(ISIS(Nا

40020امر كشا ملغرب.

باو ريدة) لقعا خطٍإ) إستدر كا (
 14 بتاريخ) (5672 عدد)   رسم78ا

و2 28ز)2021.
AILES SERVICES(:(بدالامن

 سما ملسيرة)))سارةامهم
AILE SERVICES(:(وقرأ

سارةامحم
  باقيابدلناتغ8ير.

13I

CABINET JOUDY CONSEIL
اس8غڤيساص2الرا

ك2مپاني«SERVICES SOLARا
«COMPAGNY

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
قفلا  تصف78

CABINET JOUDY CONSEIL
Rue(Champignyا15اFiduciaireا
،3ème(étage(Bd(Emile(Zolaا
Casablanca(Marocا،20310

اس8غڤيساص2الرا
ك2مپاني«SERVICES SOLARا
COMPAGNY«اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا10ازنق7ا
 وحري7ا  طابقا  ثا ثا  شق7ارقما6ا
-ا20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.367655
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل)) (2021 و2ن28) (24  ملؤرخافي)
 SERVICES»س8غڤيساص2الراك2مپاني
SOLAR COMPAGNY«)شرك7اح ت)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (50.000
زنق7ا وحري7ا  طابق) (10  إلجتماعي)
  ثا ثا  شق7ارقم)6 - 20000)  د ر)
ٳلى)) (   ب8ضاء) ملغربانت8ج7ا إلصغاء)
شرك7)) شركاء) ل فقا تقريرا ملصفيا
على) ك2مپاني«) ص2الرا س8غڤيسا («
حم7) ل ا ٲبرٲا ( حساباتا  تصف٬78)
 ملصفيالاأعف2اهامنات2ك8له؛)قررل )
ثماصرح2 اٱنتهاء)) ؛) إدر جا وحسابات)

إجر ء تا  تصف78).
لاعين:

ل) ) وخلفتا كمال) (   س8د)ة()
 20000 ( زنق7ا  ريا�ضي) (13 عن2 نه) ()
)ة() كمصفي)   د را  ب8ضاء) ملغربا

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
زنق7) (10 لفي) (2021 و2ن28) (24 بتاريخ)
 وحري7ا  طابقا  ثا ثا  شق7ارقم)6 - 

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726132.

14I

ف8ف2نديسامركزاأعمال

GESTRAVO IMMOBILIERE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ف8ف2نديسامركزاأعمال
17اrue abou abbas jeraoui Nا
،20310ا،اquartier(de(la(gareا5ا

CASABLANCAا ملغرب
GESTRAVO IMMOBILIEREا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا332اشارعا
 بر ه8ما  رلد نيا قام7اريحانا

  طابقا وخامسارقما21ا ملعاريفا
  د را  ب8ضاءا-ا20330ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502717
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GESTRAVO IMMOBILIERE
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(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 IMMEUBLES, PROMOTEUR

.IMMOBILIER
 332 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا بر ه8ما  رلد نيا قام7اريحان)
21) ملعاريف) رقم)   طابقا وخامسا
  د را  ب8ضاء)-)20330)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 300.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
عبد) بنا عبدا  كريما   س8دا
 100 3.000)حص7ابق8م7) ( (: (   2 حد)

درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبد) بنا عبدا  كريما   س8دا
عين) زنق7ا (20 عن2 نه) () (   2 حد)
 20 شق7) (10 طابق) عليا س8ديا
ب2رك2نا  د را  ب8ضاء))20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبد) بنا عبدا  كريما   س8دا
عين) زنق7ا (20 عن2 نه) () (   2 حد)
 20 شق7) (10 طابق) عليا س8ديا
ب2رك2نا  د را  ب8ضاء))20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

15I

FIDUCIARE ECF

EL KHARCHI PROMO
إعالنامتعددا  قر ر ت

FIDUCIARE ECF
146اBOULEVARD HAJ OMARا

،20120ا،اRIFII(BEN(JDIAا
CASABLANCA MAROC

EL KHARCHI PROMOا»شرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا131ا
  طابقا  سفلياتجزئ7ا ملستقبلا

 ملدون7ا و دودةاحيام2اليارش8دا-ا-ا
  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.175421
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)07)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
CHRONO PRO(:7تغ8يرا سما  شرك
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) (1000 تح2يل) علىا  مل2 فق7ا
عبدا مل 8دا صاوح) ن2بيرا  لس8دا

  س8دان2بيراعثمان
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ستقا 7ا  س8دان2بيراعبدا مل 8دامن)

تس8يرا  شرك7
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مسيًر ) عثمانا ن2بيرا تع8ينا  س8دا

لح8ًد ا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)))
س8ك2نا لشرك7ا سما  شرك7:))

CHRONO PRO
على) ونصا 6:)  ذيا رقم) بندا
نقدو7) مساهم7ا تقدوما وتما ماولي:)
)  س8د) خالل:) منا  هذها  شرك7ا
ن2بيراعثمانابمبلغامائتياأ فادرهم)

…200،000.00)درهم
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مائتي) بمبلغا رأسا ملالا تحدودا تما
مقسم) (، درهم) ()200.000.00( أ ف)
حص7ا جتماع78) ()2000( أ في) إلىا
بمائ7))100()درهما كلامنهما)،)مرقم7)
ممل2ك7امنا  س8د)) (2000 إلى) (1 من)
حص7) (2000.............. عثمان) ن2بيرا

 جتماع78
على) ونصا 15:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)))تماتع8ينا  س8دان2بيراعثمان)
محدلدة) غيرا ) فترةا كمسيرلح8د)
بقب2ل) صر ح7ا وصرحا ل  ذيا (،

  2ظائفا ملذك2رة

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 09 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726301.
16I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE KISSAN CASH SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EL MAQHOR ABDELHAK
شارعا  فد ءاتجزئ7اسميرةاتالناتاا
34000اا ملغرباتالنات،ا34000،ا

تالناتا ملغرب
STE KISSAN CASH SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياجماع7ا
  كيساناغفساياتالناتا-ا34000ا

تالناتا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1903
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KISSAN CASH SARL AU
لكا 7) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

خدمات78.
جماع7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 34000 (- تالنات)   كيساناغفسايا

تالناتا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةاكا 7اسهام):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () سهاما كا 7ا   س8دةا
تالنات) غفسايا كيسانا تل8لثا دل را

34000)تالناتا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () سهاما كا 7ا   س8دةا
تالنات) غفسايا كيسانا تل8لثا دل را

34000)تالناتا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)77.
17I

SOFINACTE

MEDLAND
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

SOFINACTE
ABDELLAHا.BDا

ALا«ا.IMMا.CHEFCHAOUNIا
.22اBUREAUاا44ا°Nا»اABRARا
FESا،30000ا،ا5éme(ETAGEا

MAROC
MEDLANDاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما44ا
إقام7امكاتبا ألبر رارقما9اشارعا
عبدهللاا  شفشالنيازنق7ا وحسينا
  زكريتيا  طابقا وخامسارقما24ا
BD CHEFCHAOUNI IMM ALا
22ا5ETAGE(BUREAUاABRARا

30000افاسا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.56165
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)07)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
رقم) مكاتبا ألبر را إقام7ا (44 »رقم)
زنق7) عبدهللاا  شفشالنيا شارعا (9
 وحسينا  زكريتيا  طابقا وخامس)
 BD CHEFCHAOUNI IMM 24(رقم
 AL ABRAR 5ETAGE BUREAU
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»رقم) إلى) فاسا ملغرب«) (22 30000
 2 تجزئ7ابابا  سالمادكانارقم) (35
فاس)) (30030 (- طريقاعينا  شقف)

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3352.
12I

karama conseil

STE MEGA CREATIVE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

karama conseil
رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا
 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب
STE MEGA CREATIVEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما31ا
  عمارةا127اتجزئ7ام2اليا دريسا

فاسا-ا30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62767
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MEGA CREATIVE
مكتب7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
/ ب2س8ل7ا  نقل) نقلا  بضائعا (/

 الشغالا ملختلف7ال  بناء.
 31 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2اليا دريس) تجزئ7ا (127   عمارة)

فاس)-)30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8دا شهادةامهدي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () (   س8دا شهادةامهدي)
حيال دافاسافاس) (20 رقم) (22 زنق7)

30000)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () (   س8دا شهادةامهدي)
حيال دافاسافاس) (20 رقم) (22 زنق7)

30000)فاس)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3331/2021.

19I

CONSEIL(SARLا&اYATEK(AUDITا
AU

 YACO FRUIT
DISTRIBUTION

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CONSEIL(SARLا&اYATEK(AUDITا
AU

3ا°Nا104اIMMEUBLEا
LOTISSEMENT IGUIDERا
،40000ا،اROUIDATEا2ا
MARRAKECH MAROC

YACO FRUIT DISTRIBUTIONا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلارقما
43ا  طابقا آلار�ضياحيا ملناراا  حيا
 ملحمديا و ن2بيا  دلدواتا40000ا

مر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116629
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 YACO (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.FRUIT DISTRIBUTION
-ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  ف2 كهالاخضرل تاطازج7اباو مل7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلارقم)
)  حي) 43)  طابقا آلار�ضياحيا ملنار)
 40000  ملحمديا و ن2بيا  دلدوات)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: جل8ل7) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()) جل8ل7ا و2سفا   س8دا
  حيا ملحمديا  شماليابل2ك)45)رقم)

15 40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()) جل8ل7ا و2سفا   س8دا
  حيا ملحمديا  شماليابل2ك)45)رقم)

15 40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125666.
20I

STE AGRICOLE AIN LHAJ
 SOCIETE AGRICOLE AIN

LHAJ
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE AGRICOLE AIN LHAJ
Douar Tijegrane Bab Marzoukaا
TAZAا،35000ا،اTAZA(Maroc

SOCIETE AGRICOLE AIN LHAJا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

تجكر نابابامرزلق7اتازةا-ا35000ا

تازةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

4679

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2012 أكت2بر) (09

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOCIETE AGRICOLE AIN LHAJ

إنتاج،) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تح2يلالتس2يقا ملنتجاتا  فالح78.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 35000 (- تجكر نابابامرزلق7اتازة)

تازةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا عرجاعن2 نه) ()دل ر)

تجكر نابابامرزلق7اتازة)35000)تازة)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا عرجاعن2 نه) ()دل ر)

تجكر نابابامرزلق7اتازة)35000)تازة)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أكت2بر) (23 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2012)تحتارقم)611.

21I
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ZS(AUDITا&اCONSULTING

IDYAS CONSTRUCTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
ZS(AUDITا&اCONSULTING
39ا،20000ا،اRUE(DE(LILLEا

CASABLANCA MAROC
IDYAS CONSTRUCTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12اشارعا
صبرياب2جمع7اشق7ا6ا-ا20000اا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502653
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 IDYAS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.CONSTRUCTION
تأجير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لتشغ8لا  عقار ت
إد رةا وخدماتا  ل2جست78)

ل ملخزلن
 ستير دالاتصدور.

12)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
  20000  -  6 شق7) ب2جمع7ا صبريا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (: ب2شرة) بعديا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 450 ( (:   س8دةاواسميناتاشفين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 450 ( (: تاشفين)   س8دا دريسا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2شرةا بعديا   س8دةا
ب2فر يا  د را  ب8ضاء) زنق7ا (23

20000))  د را  ب8ضاء) ملغرب.
تاشفين) واسمينا   س8دةا
ب2فر يا  د ر) زنق7ا (23 عن2 نه) ()
)  د را  ب8ضاء) (20000   ب8ضاء)

 ملغرب.
  س8دا دريساتاشفيناعن2 نه) ()
ب2فر يا  د را  ب8ضاء) زنق7ا (23

20000))  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2شرةا بعديا   س8دةا
ب2فر يا  د را  ب8ضاء) زنق7ا (23

20000))  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 11 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)17441.
22I

مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل

كيتابكس للتصدير واالستيراد
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل

حيا عرياش8خاعمارةا  شفاءا  طابقا
  ر بعا  ناظ2ر،ا62000،ا  ناظ2را

 ملغرب
ك8تابكسا لتصدورال الستير داشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا بيا
رقر قا  عرلياا  ناظ2را62000ا

  ناظ2را ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12627

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (24 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)  زياني) ( )ة() ومن) تف2يتا  س8د)
500)حص7ا جتماع78امناأصل)500 
عبداهللا) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

كطارابتاريخ)24)دجنبر)2020.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)17)و2ن28)

2021)تحتارقم)1371.
23I

  د لديام8ثال

شركة الداودي ميثال
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
  د لديام8ثال

990اظهراملريس7امادشرا ملنارافحصا
 نجر ا،ا390002،اطنج7ا ملغرب

شرك7ا  د لديام8ثالااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا990اظهرا
ملريس7امدشرا ملنارافحصا نجرةا
طنج7ا-ا90070اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116649
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
شرك7) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

  د لديام8ثال).
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)ب8عالشر ء)
كلامستلزماتا وحدودال ال 2من28م

ل ستر دا وحدود) تصدورا (-
ل ال 2من28مابان2 عه

-)نجارةا وحدودال ال 2من28م.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)990)ظهر)
فحصا نجرة) مدشرا ملنارا ملريس7ا

طنج7)-)90070)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99))سن7).
 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 200 ( (:   س8دامصطفىا  د لدي)
حص7ابق8م7)20.000)درهما لحص7).
محمدا  عربيا  زجال)   س8دا
شرل ل):))150)حص7ابق8م7)15.000 

درهما لحص7).
: محن2ن) بنا عبد ملنعما    س8دا
درهم) (15.000 بق8م7) حص7ا (150

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

مصطفىا  د لدي)   س8دا
عن2 نه) ()مركبا ملنبث)01)مجم2ع7)
 04 رقم) (04 12)  طابق) عمارة) (04
طنج7) (90070 طنج7ا  با 78اطنج7)

 ملغرب.
محمدا  عربيا  زلجال)   س8دا
شرل لاعن2 نه) ()تجزئ7ا ريماسارقم)
طنج7) (90070 ( طنج7ا  با 78) (252

 ملغرب.
محن2ن) بنا عبد ملنعما   س8دا
عن2 نه) ()حيا  هر رشاطنج7)90070 

طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
مصطفىا  د لدي)   س8دا
عن2 نه) ()مركبا ملنبث)01)مجم2ع7)
 04 رقم) (04 12)  طابق) عمارة) (04
طنج7) (90070 طنج7ا  با 78اطنج7)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (24 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)242606.
24I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE ADDEPANGE SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
EL MAQHOR ABDELHAK

شارعا  فد ءاتجزئ7اسميرةاتالناتاا
34000اا ملغرباتالنات،ا34000،ا

تالناتا ملغرب
STE ADDEPANGE SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

  8مناحيا  رم8ل7ا-ا34000اتالناتا
 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
1223

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (31
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ADDEPANGE SARL

غرضا  شرك7ابإوجاز):)دوباناج.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

تالنات) (34000 (-   8مناحيا  رم8ل7)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داكرماماهشام):))340)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 330 ( (: سع8د) سعاوديا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داستيت2امحمد):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () هشاما كرماما   س8دا

 34000 حيا  رم8ل7) شارعا  8منا

تالناتا ملغرب.

  س8داسعاودياسع8داعن2 نه) ()

 34000 حيا  رم8ل7) شارعا  8منا

تالناتا ملغرب.

عن2 نه) () محمدا ستيت2ا   س8دا

 34000 حيا  رم8ل7) شارعا  8منا

تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () هشاما كرماما   س8دا

 34000 حيا  رم8ل7) شارعا  8منا

تالناتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (15 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتالنات)

2021)تحتارقم)64.

25I

bureau comptable etا
investissement

HB ASSURANCES MA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

bureau comptable etا
investissement

،اSYBAاDB(KACEM(N°55ا
MARRAKECH(MAROCا،40000
HB ASSURANCES MAاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا
أميرةا2ارقما22اشارعاأميرام2اليا
عبدهللاامر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

113293
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 HB (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ASSURANCES MA
:) ملركز) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 إلتصالا  هاتفي.
إقام7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2الي) أميرا شارعا (22 رقم) (2 أميرة)
مر كش) (40000 (- مر كش) عبدهللاا

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (: ب2حسين) هشاما   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داهشاماب2حسيناعن2 نه) ()
مر كش)40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داهشاماب2حسيناعن2 نه) ()
مر كش)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)4201.

26I

Notaire

 MAADA PROMOTION
S.A.R.L A.U

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Notaire
Casablancaا،20200ا،اNotaireا

Maroc
MAADA PROMOTION S.A.R.Lا
A.Uاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا67،ا

شفالياب8اردا،ا  طابقا وخامسارقما
16ا-ابلف8دورا20300ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510067
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (27
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 MAADA PROMOTION S.A.R.L

.A.U
:) إلنعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عقاري.

(،67 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
،)  طابقا وخامسارقم) شفالياب8ارد)
20300)  د را  ب8ضاء) بلف8دور) (- (16

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.020.000)درهم،)مقسماكا تالي:
شمخ7) ل دا عبدا وحقا   س8دا
درهم) (1.000 1.020)حص7ابق8م7)   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
شمخ7) ل دا عبدا وحقا   س8دا
رقم) (25 زنق7) طارق،) حيا عن2 نه) ()
20600)  د ر) س8ديا  برن2�ضي) (،7

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
شمخ7) ل دا عبدا وحقا   س8دا
رقم) (25 زنق7) طارق،) حيا عن2 نه) ()
20600)  د ر) س8ديا  برن2�ضي) (،7

  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726223.

27I

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL

كونطوار دي ليميير دو موكادور
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL
رقما2احيابابادكا 7اشارعال دا
 ملخازنا  شق7ارقما3ابا طابقا

  ثانياا  ص2يرةا  ص2يرة،ا44000،ا
  ص2يرةا ملغرب

ك2نط2 راديا 8م8يرادلام2كادلرا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

 ألر�ضيامنزلالد دارقما157ا  تجزئ7ا

4ا  ص2يرة.ا-ا44000ا  ص2يرةا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.1117

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (17  ملؤرخافي)

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

رقم) لد دا منزلا »  طابقا ألر�ضيا

 44000 (- 4)  ص2يرة.) 157)  تجزئ7)

  ص2يرةا ملغرب«)إلى)»  طابقا ألر�ضي)
(- أز فا  ص2يرة) تجزئ7ا (741 رقم)

44000)  ص2يرة)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ص2يرة))بتاريخ)21)و2ن28)

2021)تحتارقم)200.

22I

MARCHICA CONSEIL

ABDELKADER EL LEON
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تقل8صاهدفا  شرك7

MARCHICA CONSEIL

44ا،اشارعاط2ك28،ا  طابقا1،اشق7ا

1،ا  ناظ2ر.ا،ا62000،ا  ناظ2را

 ملغرب

ABDELKADER EL LEONااشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياحيا

ب2ش2 فا  ناظ2را-ا62020ا  ناظ2را

 ملغرب.

تقل8صاهدفا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

20299

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تماحذف) (2021 ماي) (04 في)  ملؤرخا

 ألنشط7ا  تا 78امنانشاطا  شرك7)

 وحالي):

  تغذو7ا  عام7..

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (17 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)925.

29I

 MOGADOR(م2كادلراأسيستاآنداسيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

كونطوار ميلتيتاش دو موكادور
إعالنامتعددا  قر ر ت

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا

MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL
رقما2احيابابادكا 7اشارعال دا

 ملخازنا  شق7ارقما3ابا طابقا

  ثانياا  ص2يرةا  ص2يرة،ا44000،ا

  ص2يرةا ملغرب
ك2نط2 رام8لتيتاشادلام2كادلرا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اارقما741ا

تجزئ7اأز فاا  ص2يرةاا-ا44000ا

  ص2يرةا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.2175

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)17)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

من) تح2يلا ملقرا إلجتماعيا ماولي:)
أز ف)) تجزئ7ا (741 رقم) (:   عن2 ن)

:  طابق) إلىا  عن2 نا  تالي)   ص2يرةا

157)  تجزئ7)  ألر�ضيامنزلالد دارقم)

4)  ص2يرة.

على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را
من) مالا  شرك7ا رأسا زيادةا ماولي:)

10.000،00)درهماإلى:)100.000،00 

900)حص7))جدودة) درهماأيابزيادة)

منافئ7)100)درهما لحص7ا  2 حدة).

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:))
 ملقرا إلجتماعي):)  طابقا ألر�ضيامنزل)

لد دارقم)157)  تجزئ7)4)  ص2يرة.

ونص) ل7:)  ذيا (6 رقم) بندا
مالا  شرك7)) ر سا ماولي:) علىا
100.000،00))درهماأي))1000)حص7))
100)درهما لحص7ا  2 حدة)) منافئ7)
كلهاا فائدةا  شريك) مخصص7ا

  2ح8دا  س8د):)محمدا  سع8د.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ص2يرة))بتاريخ)21)و2ن28)

2021)تحتارقم)201.

30I

Y.A.N.Z CONSULTING

 TRANS AOULAD MEHDI ET
FILS

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Y.A.N.Z CONSULTING
،93000ا،اAV(OUED(NAKHLAا

TETOUAN MAROC
TRANS AOULAD MEHDI ETا

FILSاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
ح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطاب2 7ا
  طابقا الر�ضياشارعا ملسا�ضيازنق7ا
01ارقما14اتط2 ناا-ا93000اتط2 ناا

 ملغربا
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29223
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.AOULAD MEHDI ET FILS
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير).

طاب2 7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  طابقا الر�ضياشارعا ملسا�ضيازنق7)
01)رقم)14)تط2 ن))-)93000)تط2 ن))

 ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: محمد)   س8دا مهد ا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا   س8دا مهد ا
طاب2 7))شارع)) ملسا�ضيازنق7)01)رقم)
14)تط2 ن)93000)تط2 ن)) ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () محمدا   س8دا مهد ا
طاب2 7))شارع)) ملسا�ضيازنق7)01)رقم)
14)تط2 ن)93000)تط2 ن)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (24 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتط2 ن)

2021)تحتارقم)1706.

31I

ST2C

 MOHAMED CHEDDAL
ARCHITECTURE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ST2C
AV MOULAY YOUSSEF RUEا

RES(NAJM(APPTاMIMOSAS(N°4ا
N°4ا،90000ا،اTANGER(MAROC

MOHAMED CHEDDALا
ARCHITECTUREاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا
  عزيزي7اشارعا ململك7ا  عرب78ا

  سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقما20ا-ا
90000ااطنج7.ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117933

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 MOHAMED CHEDDAL  :

.ARCHITECTURE

غرضا  شرك7ابإوجاز):)•)  هندس7)

 ملعماري7ال عمالا  هندس7.

أعمالا  بناء) لتنس8قا متابع7ا (•

ل  تجدود..

:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

شارعا ململك7ا  عرب78)   عزيزي7ا

 -  20   سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقم)

90000))طنج7.) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: شد ل) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () شد لا محمدا   س8دا

 142 رقم) (3 طابق) (7  قام7ا 2تن2را )

90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () شد لا محمدا   س8دا

 142 رقم) (3 طابق) (7  قام7ا 2تن2را )

90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (29 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)6034.

32I

FIDU ALIMTYAZ

STE CHEMAITI SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDU ALIMTYAZ
13َازنق7ا،اعبدا  كريمابناجل2ناا
مكاتباأشرف،اامكتباا14ا  طابقاا

FES MAROC2اافاسا،ا30000،ا
STE CHEMAITI SARL AUااشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 الللاحياترقاعا  شرق78اا  ناظ2راا-ا

62000ا  ناظ2راا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22265
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. CHEMAITI SARL AU
تصدور) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل ستر دا التالام2 دا  فالح7).
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(-( )  ناظ2ر)  الللاحياترقاعا  شرق78)

62000)  ناظ2ر)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةاشماوطيارب8ع7)):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةاشماوطيارب8ع7))عن2 نه) ()
حياترقاعا  شرق78))  ناظ2ر))62000 

  ناظ2ر)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةاشماوطيارب8ع7))عن2 نه) ()
حياترقاعا  شرق78))  ناظ2ر))62000 

  ناظ2ر)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)03)و2ن28)

2021)تحتارقم)1152.
33I

MOORISH

STIA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
MOORISH

39اشارعا الاواق2تا  طابقا5اشق7ادا
،ا20020،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
STIAاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااا61اشارعا
ال 7اواق2تاز لي7امصطفىا ملعانيا
  طابقا2ا  رقما69ا-ا20090ا  د را

  ب8ضاءاا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.402273

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()عز  دون))زه2 ن)
340)حص7ا جتماع78امناأصل)340 
حص7ا فائدة))  س8د))ة()عبدا  رح8م))

دريديشابتاريخ)10)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724243.
34I

cabinet comptable aziz

M.E AGENCY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

cabinet comptable aziz
2ازنق7ا4ا  عهدا و دودا بنا مس8كا
،ا20450،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

M.E AGENCYاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

ركر ك7اإقام7االك2رنيشااعمارةا

2ارقما1اب2رك2نا-ا20040ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509269

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 M.E (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AGENCY

منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 2 عمارة) ( الك2رنيش) إقام7ا ركر ك7ا
رقم)1)ب2رك2ن)-)20040)  د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا ملهديا  صائ8م)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا ملهديا  صائ8ماعن2 نه) ()
عين) (52 رقم) (3 تجزئ7ا  سان78ازنق7)

  شق))20470)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا ملهديا  صائ8ماعن2 نه) ()
عين) (52 رقم) (3 تجزئ7ا  سان78ازنق7)

  شق))20470)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24446.

35I

مكتبامحاسب7

OMSSAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

مكتبامحاسب7
عمارةا41اشق7ا2ازنق7اعاللابناعبدا
هللااص.با200ا  رش8دو7ا،ا52004،ا

  رش8دو7ا ملغرب
OMSSALاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  رش8دو7ا

-ا52000ا  رش8دو7ا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.10701

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (03  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
مبلغ) ( (OMSSAL   شريكا  2ح8د)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعيا  رش8دو7)-)52000 

  رش8دو7ا ملغربانت8ج7ال):) زم7.
 34 لاحددامقرا  تصف78ابازنق7)
 52000 (- تارك7ا و دودة) (11 رقم)

  رش8دو7ا ملغرب.)
لاعين:

ل) ( عل2ي) مدنيا ( عمر)   س8د)ة()
تارك7) (11 رقم) (34 زنق7) عن2 نه) ()
52000)  رش8دو7ا ملغرب)  و دودة)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 15 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)223.

36I

cabinet comptable aziz

AUTOLUM ZEMMOURI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

cabinet comptable aziz
2ازنق7ا4ا  عهدا و دودا بنا مس8كا
،ا20450،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

AUTOLUM ZEMMOURIاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا20ا
مجم2ع7اداحيا  ن2راشارعا

عبد  قادرا  صحر ليا-ا20700ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509329
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (11
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AUTOLUM ZEMMOURI
ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تا ملستعمل7
تاجراقطاعاتا ألملن28م.

 20 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
مجم2ع7اداحيا  ن2راشارعاعبد  قادر)
20700)  د ر  ب8ضاء) (-   صحر لي)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8داعبدهللاا  بالج)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (   س8داعبدهللاا  بالج)
حيا  ن2ر) دا مجم2ع7ا (22 زنق7) (59

شارعاعبد  قادرا  صحر لي))20700 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () (   س8داعبدهللاا  بالج)
حيا  ن2ر) دا مجم2ع7ا (22 زنق7) (59

شارعاعبد  قادرا  صحر لي))20700 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24561.

37I

مكتبامحاسب7

B.H.A.N CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

مكتبامحاسب7

عمارةا41اشق7ا2ازنق7اعاللابناعبدا

هللااص.با200ا  رش8دو7ا،ا52004،ا

  رش8دو7ا ملغرب

B.H.A.N CARاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

 الللارقما130اتجزئ7ا ملسيرةام2اليا

عليا  شريفا  ريصانيا-ا52000ا

  رش8دو7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

14975

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.B.H.A.N CAR

كر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تابدلناسائق.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
130)تجزئ7ا ملسيرةام2الي)  الللارقم)
 52000 (- عليا  شريفا  ريصاني)

  رش8دو7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعديان2ك2ط)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داه8تماب2ر ص):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ( ن2ك2ط) عديا   س8دا
ريصاني) عليا س8ديا ن8غيرا  غفا

52000)  رش8دو7ا ملغرب.
عن2 نه) () ب2ر صا ه8تما   س8دا
قصرا  ن8فاتنغير))52000)  رش8دو7)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( ن2ك2ط) عديا   س8دا
ريصاني) عليا س8ديا ن8غيرا  غفا

52000)  رش8دو7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 17 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)223.

32I

FINANCES.NET

 HICT CONSULTING SARL «
« AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

FINANCES.NET
119اAVENUE CAHIRA LOTا

،12000ا،اFOUTOUHI(TEMARAا
TEMARA MAROC

»اHICT CONSULTING SARLا
AUا«اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د)فياط2را
  تصف78(
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا17اشارعا
 البطالا،اشق7ارقما12اأكد لا،ا
  رباطا،ا ملغربا-ا10000ا  رباطا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.122501

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (26 في)  ملؤرخا
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 HICT(« ح تا  شريكا  2ح8د)
مبلغ) ( (»(CONSULTING SARL AU
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
شارعا البطال) (17 مقرهاا إلجتماعي)
(، ،)  رباط) أكد ل) (12 رقم) شق7ا (،
10000)  رباطا ملغرب) (-  ملغرب)

نت8ج7ال):) كر هاتاما 78.
لاحددامقرا  تصف78اب)17)شارع)
(، أكد ل) (12 رقم) شق7ا (،  البطال)
10000)  رباط) (- ،) ملغرب)   رباط)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) ) وحرفاليا ( محمد)   س8د)ة()
) قام7) (36  35 رقماعمارة) عن2 نه) ()
 12000 تمارة) ( ) ملسيرة01) يسرىاحي)

تمارةا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)115727.

39I

مكتبامحاسب7

TIJAGHT TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
مكتبامحاسب7

عمارةا41اشق7ا2ازنق7اعاللابناعبدا
هللااص.با200ا  رش8دو7ا،ا52004،ا

  رش8دو7ا ملغرب
TIJAGHT TRANSاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرار سا

  رملا  طالسا  ريصانيا-ا52450ا

  ريصانيا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

14999

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (03

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TIJAGHT TRANS

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)قصرار س)

 52450 (-   رملا  طالسا  ريصاني)

  ريصانيا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 340 ( (:   س8داحسنا وتاحدل)

حص7ابق8م7)34.000)درهما لحص7).

 330 ( (: علي)   س8دا حمادا وتا

حص7ابق8م7)33.000)درهما لحص7).

  س8داو2سفاب2ركي):))330)حص7)

بق8م7)33.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داحسنا وتاحدلاعن2 نه) ()

 52450 قصرا ميرز نا  ريصاني)

  ريصانيا ملغرب.

  س8دا حمادا وتاعلياعن2 نه) ()

زا رف2د) قصرا  دل را  س8ف7اعاصا

52203) رف2دا ملغرب.

عن2 نه) () ب2ركيا و2سفا   س8دا

مرزلك7ا  طالسا  ريصاني) قصرا

52450)  ريصانيا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داحسنا وتاحدلاعن2 نه) ()
 52450 قصرا ميرز نا  ريصاني)

  ريصانيا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)927.
40I

IBTI DOM

LIMITLESS DESIGN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
IBTI DOM

2EME(ÉTAGE(RÉSIDENCEا8ا°Nاا
BOUBCHER BD MOHAMMEDا
BERKANEا،63300ا،اVا ملغرب

LIMITLESS DESIGNاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما16ا
س2قا ملغطاةاتجزئ7ازكزلابلدو7ا
س8دياسل8ماناشر ع7ابركانا-ا

63300ابركاناا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7225
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LIMITLESS DESIGN
:) عمال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلف7)- شغالا  بناء
 عمالا  دوك2ر.

 16 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
بلدو7) زكزلا تجزئ7ا س2قا ملغطاةا
(- بركان) شر ع7ا سل8مانا س8ديا

63300)بركان)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 34 ( (:   س8داصلحا  دوناوح8الي)

حص7ابق8م7)3.400)درهما لحص7).

  س8داطفيا  كمكامي):))33)حص7)

بق8م7)3.300)درهما لحص7).

 33 ( (:   س8داسماع8لا ب2اقاسمي)

حص7ابق8م7)3.300)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
وح8الي) صلحا  دونا   س8دا
زنق7ادبدلاحيا  2فاق)) (14 عن2 نه) ()

63300)بركانا ملغرب.

  س8دا طفيا  كمكامياعن2 نه) ()
س8دي) حيا  2فاقا سبت7ا زنق7ا (41

سل8مان))63300)بركانا ملغرب.

قاسمي)   س8دا سماع8لا ب2ا
عن2 نه) () ملكتبا و ه2ي)
سل8مان)) س8ديا الستثمار  فالحيا

63300)بركانا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
وح8الي) صلحا  دونا   س8دا
زنق7ادبدلاحيا  2فاق)) (14 عن2 نه) ()

63300)بركان)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)327.

41I

LAAJEB ACCOUNTING

LAAMIM ALUMINIUM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

LAAJEB ACCOUNTING

AV DES FAR RES JAOUHARATا

،93040ا،اTETOUAN(NCا

TETOUAN MAROC

LAAMIM ALUMINIUMاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا  ريحان7ا

جماع7ا ملال 8ينا-ا93000اتط2 نا

 ملغرب.

قفلا  تصف78
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.24325

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 ماي) (12 في)  ملؤرخا
شرك7) (LAAMIM ALUMINIUM
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
 93000 (-   ريحان7اجماع7ا ملال 8ين)
تط2 نا ملغربانت8ج7الانت8ج7ا عدم)

إمكان78ا ستمر را  شرك7).
لاعين:

ل) شدودا (   س8د)ة()  تهامي)
مرجان) مركبا وحد ئقا عن2 نه) ()
بل2ك)3/2)ط)2)ش)7 93000)تط2 ن)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
لفيا  ريحان7) (2021 ماي) (12 بتاريخ)
نط2 ن) (93000 (- جماع7ا ملال 8ين)

تامغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (24 بتاريخ) ( بتط2 ن)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)1174.

42I

  زلينا ملصطفى

DECO H.A 
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

  زلينا ملصطفى
عمارةا9اازنق7ابنزرتاشق7ا5ا  طابقا
3احمري7ا،ا50000،امكناسا ملغرب
اDECO H.Aاااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما27ا
شارعا11اس/9اباماعا-ا50010ا

مكناسا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.34635

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  سعد لياهشام))كمسيرالح8د
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3254.

43I

STE TIB COMPT SARL AU

ACTA EASY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقىاشارعا ملر بطينالزنق7ا

  بخارياإقام7ابغد ديامكتبارقما
05ا،ا60000،الجدةا ملغرب

ACTA EASYاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

  ع2ن78اتجزئ7اتز غيناعمارةاسا09ا
شق7ارقما20ا  طابقا  ثا ثاا60000ا

لجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37677
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ACTA (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.EASY
مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تحص8لا  دو2نا ستير دالاتصدور.

زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 09   ع2ن78اتجزئ7اتز غيناعمارةاس)
شق7ارقم)20)  طابقا  ثا ث))60000 

لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةا  ر �ضياخدوج7):))1.000 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

خدوج7)   س8دةا  ر �ضيا
عن2 نه) ()زنق7ا  ع2ن78اتجزئ7اتز غين)
 60000  20 شق7ارقم) (09 عمارةاس)

لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
خدوج7)   س8دةا  ر �ضيا
عن2 نه) ()زنق7ا  ع2ن78اتجزئ7اتز غين)
 60000  20 شق7ارقم) (09 عمارةاس)

لجدةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2462.

44I

  زلينا ملصطفى

HIYA DECO STYLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

  زلينا ملصطفى
عمارةا9اازنق7ابنزرتاشق7ا5ا  طابقا
3احمري7ا،ا50000،امكناسا ملغرب
HIYA DECO STYLEااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا15اتجزئ7ا
  زره2ن78املحق7ا4اشطرا1ا  طابقا

1ا-ا50050امكناسا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.50109

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  سعد لياهشام))كمسيرالح8د
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3253.

45I

STE FIDUCONFIANCE
 ENTREPRISE DES

 TECHNIQUES MODERNES
  DES TRAVAUX  sigle

E.T.M.T
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
STE FIDUCONFIANCE

Apptا,Bureaux(Nadaا,116اImmا
،30000ا،اFèsا,V.Nا,Bd(Med(Vا,9ا

FES MAROC
ENTREPRISE DES TECHNIQUESا
MODERNES DES TRAVAUXاا
E.T.M.Tااsigleاااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا6اإقام7ا
عاودةا1ا  طابقا الللاشق7ا2اشارعا
عبدا  عزيزابنشقرلنافاساا-ا30000ا

فاسا ملغربا.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.26135

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (16 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
أي) درهم«) (1.500.000,00»
إلى) درهم«) (100.000,00« من)
طريق) عنا درهم«) (1.600.000,00»
دو2نا  شرك7) معا مقاص7ا إجر ء) ( (:

 ملحددةا ملقد رالا ملستحق7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (25 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3119/021.
46I

EL MAQHOR ABDELHAK
 STE HUILLERIE GHALI SARL

AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EL MAQHOR ABDELHAK
شارعا  فد ءاتجزئ7اسميرةاتالناتاا
34000اا ملغرباتالنات،ا34000،ا

تالناتا ملغرب

STE HUILLERIE GHALI SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل رابابا

  زريب7ا  2رتز غاغفساياتالناتا-ا

34000اتالناتا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1295

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HUILLERIE GHALI SARL AU

:)-)معصرة) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  زيت2ن.

:)دل راباب) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- تالنات) غفسايا   زريب7ا  2رتز غا

34000)تالناتا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا الدري�ضيا  ب2زيديات2ف8ق)

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا الدري�ضيا  ب2زيديات2ف8ق)

عن2 نه) ()حيا ح را مطاحيناتالنات)

34000)تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا الدري�ضيا  ب2زيديات2ف8ق)

عن2 نه) ()حيا ح را مطاحيناتالنات)

34000)تالناتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)72.

47I

ECO PLANET DELIVERY
DESIGN PARQUET

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص
MAROCDOM

20000ا،اCASA،ا  د را  ب8ضاءا
maroc

DESIGN PARQUETاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا9از لي7ا
زنق7ام2�ضىابن2ان2صيرالازنق7اطها
حسيناقساري7اكل8لياا-ا2000ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.500951

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()عبدهللا))فرماتي)
100)حص7ا جتماع78امناأصل)100 
)ة()  زلهرة) )  س8د) حص7ا فائدة)

بصريابتاريخ)22)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725623.
42I

ARYAS CONSULTING

PROFONDE SOLUTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
ARYAS CONSULTING
,1er(étageا,Bureau(N°1ا

Immeuble Résidence Mohamedا
49اMarouane/51اLotissementا
Marrakechا،40000ا،,RATMAا

Maroc
PROFONDE SOLUTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 ملسارارقما756اطريقا سفي,ا  طابقا
 الللا  شق7ارقما3,امر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
116621

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PROFONDE SOLUTION
لكا 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تط2ير) فيا متخصص7ا رقم78ا
لمر جع) إنشاء) (, تطب8قاتا إلنترنت)
في)  مل2 قعا إل كترلن78,) الستشار تا
تس2يق)   عمل8اتالنظاما ملعل2مات,)
جم8عاأجهزةا  كمب28ترال التصاالت..
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ملسارارقم)756)طريقا سفي,)  طابق)
 الللا  شق7ارقم)3,)مر كش)-)40000 

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 340 ( (: سميرا وتا خرل)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 330 ( (: بنفض2ل)   س8دا حمدا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دا  عربياطيرى):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داسميرا وتا خرلاعن2 نه) ()
طابق) (09 عمارة)   سكنا الن8قا
عينا  شق) (,01 شق7)   سفلي,)
20000)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.
  س8دا حمدابنفض2لاعن2 نه) ()
71)تارك7,)مر كش) تجزئ7ا الح78ارقم)

40000)مر كشا ملغرب.
عن2 نه) () طيرىا   س8دا  عربيا
02,)  ع28ن) حيا المل) (312 رقم)

70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داسميرا وتا خرلاعن2 نه) ()
طابق) (09 عمارة)   سكنا الن8قا
عينا  شق) (,01 شق7)   سفلي,)
20000)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125655.
49I

ECO PLANET DELIVERY

WAMA DENTAIRE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

MAROCDOM
20000ا،اCASA،ا  د را  ب8ضاءا

maroc
WAMA DENTAIREاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا39اشارعا
 الا  8اق2تا  طابقا5ا  شق7ادا-ا
20020ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.316921
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرر) (2021 و2 28ز) (07 في)  ملؤرخا
ح تامسؤل 78امحدلدة) حلاشرك7ا
 WAMA ح تا  شريكا  2ح8د)
 50.000 DENTAIRE))مبلغارأسما ها)
 39 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
شارعا الا  8اق2تا  طابق)5)  شق7اد)
- 20020)  د را  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)
ل):)إستحا 7اإستمر رانشاطا  شرك7.
لاحددامقرا  تصف78اب)39)شارع)
(- د) 5)  شق7ا  الا  8اق2تا  طابق)

20020)  د را  ب8ضاء) ملغرب.)
لاعين:

  س8د)ة() المين))عيشالاعن2 نه) ()
5)س8ديامعرلف) تجزئ7ا  سالمارقم)
2000)  د را  ب8ضاء) ملغرباكمصفي)

)ة() لشرك7.
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لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
 5 شارعا الا  8اق2تا  طابق) (39  :

  شق7اد
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725624.
50I

CORPORATE AUDIT GROUP

INTERDISTRIB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون
CORPORATE AUDIT GROUP
445,اشارعاعبدا مل2من،ا  طابقا
 وخامس،ارقما22ا،ا20000،ا

casablanca maroc
INTERDISTRIBا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا64،اشارعا
  زرقط2ني،ا  طابقا اللل،ا  رقما3ا
-ا20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.354527
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021
مهام) مز ل 7ا مدةا تجدودا تقررا

 ملسيروناملدة:)3)سن2 ت.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725512.
51I

CORPORATE AUDIT GROUP

IRG CAPITAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

CORPORATE AUDIT GROUP
445,اشارعاعبدا مل2من،ا  طابقا
 وخامس،ارقما22ا،ا20000،ا

casablanca maroc
100.000اIRGاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا112،ا

شارعاأنفاااا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا
 ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.204.225
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (24 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (20.000.000»
«100.000)درهم«)إلى)»20.100.000 
درهم«)عناطريق):))إدماجا حت8اطياأل)
أرباحاألاعالل تاإصد رافيارأسا ملال.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725511.
52I

ECO PLANET DELIVERY

GALARDI TRANS
إعالنامتعددا  قر ر ت

galardi trans
20000ا،اCASA،ا  د را  ب8ضاءا

maroc
GALARDI TRANSا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:از لي7ا
شارعاعبدا مل2منالازنق7اسم78،ا
إقام7اشهرز دا3ا  طابقا4ا  رقما
20ا  نخ8لا-ا20340ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.496059

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
بمقت�ضىاقر را  شريكا  2ح8دا ملؤرخ)
تمتا ملصادق7) (2021 و2ن28) (02 في)
على):)تف2يتا  س8داهشاما  عرعاري))
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (1000
زكري) ( حص7ا فائدةا  س8د) (1000

بن8مينابتاريخ)02)و2ن28)2021

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

مقت�ضىاقر را  شريكا  2ح8دا ملؤرخ)

تع8ين) تما (2021 و2ن28) (02 تاريخ) فيا
زكري) جدودا لشرك7ا  س8دا مسيرا
كمسيرالح8داتبعااإلستقا 7) ( بن8مين)

 ملسيراهشاما  عرعاري
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ملا كا السهما  س8دابن8مينازكري

على) ونصا 17:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)مسيرا  شرك7ابن8مينازكري)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725442.

53I

ECO PLANET DELIVERY

ECO PLANET DELIVERY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

ECO PLANET DELIVERY

20000ا،اCASA،ا  د را  ب8ضاءا

maroc

ECO PLANET DELIVERYاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا332اشارعا

إبر ه8مارلد نياطا5اشا21اإقا 7ا

  ريحانا-ا20330ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509615

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ECO (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PLANET DELIVERY
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاب2سائلا  نقلا  ب8ئ78.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)332)شارع)
إقا 7) (21 ش) (5 ط) رلد نيا إبر ه8ما
20330)  د را  ب8ضاء) (-   ريحان)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: عزيز) سهاما   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عزيزا سهاما   س8دةا
 13 مجم2ع7) رياضا ال ف7ا إقام7ا
 20000 160) ال ف7) ش) (14 مدخل)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عزيزا سهاما   س8دةا
 13 مجم2ع7) رياضا ال ف7ا إقام7ا
 20000 160) ال ف7) ش) (14 مدخل)

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725622.
54I

CORPORATE AUDIT GROUP

PSAD MAROC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
CORPORATE AUDIT GROUP
445,اشارعاعبدا مل2من،ا  طابقا
 وخامس،ارقما22ا،ا20000،ا

casablanca maroc
PSAD MAROCاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
  ثاني،ا  رقما7،اعمارةاو2سرىا
سنتر،از لي7اشارعا ملقالم7الزنق7ا
هايا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
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رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.421373

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2021 و2ن28) (07 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

 10.000« أيامن) درهم«) (300.000»

عن) درهم«) (310.000« إلى) درهم«)
دو2ن) معا مقاص7ا إجر ء) ( (: طريق)
  شرك7ا ملحددةا ملقد رالا ملستحق7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725510.

55I

ADVISORY PARTNERS

KENITRA SANTE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

ADVISORY PARTNERS

165,اBd Abdelmoumenا

Quartier(des(Hôpitaux(Imm(Aا

،20160ا،ا1ER(étage(Casablancaا

Casablanca Maroc

KENITRA SANTEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7ازنق7ا

سبت7ا قام7ار ميا  طابقا  تانيا

مكتبارقما2اا  د را  ب8ضاءا-ا

20100ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509677

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KENITRA SANTE
)مؤجر) ( (- (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
ل  صناع78)  ملنشآتا  تجاري7ا

ل ملهن78.
-)))تأجيرامعد ت،) آلالت،) ألدل ت)
، ملنشآت،)  ترك8باتا  تقن78)،تجهيز)

 ملبانيال ملكاتبا مل هزةابا ع8اد ت
مجال) فيا ( •إا نجازالستثمار ت)
) ستئجارها)) بهدف) (،   صح7)

 لشركاتا  طب78,
•شر ء) ألر �ضيا ملبن78الغيرا ملبن78)
 ملخصص7ا إلوجارا لشركاتا  طب78,
•شر ء)جم8عا ملعد تالا  تجهيز ت)
إتاحتهاا شركات)   ضرلري7ا غرضا

طب78)،)بم2جباعقداإوجار).
• ستئجارلاإد رةا ملبانيال ملعد ت)

لا  تجهيز تال ملر فق)؛
حا 78) شرك7ا أيا فيا • ملشارك7ا
عن) ( ألامستقبل78ا هااغرضامماثل)
طريقا ملساهم7األا  دمجاألا الشتر ك)

ألاشر ء) السهم)؛
•)لعم2ما،)جم8عا ملعامالتا ملا 78،)
  تجاري7،)  صناع78،)  عقاري7ال  غير)
ل  تياقداتك2ناح تاصل7)   عقاري7،)
باألهد ف) مباشرةا غيرا ألا مباشرةا
فياتط2يرها)  ملذك2رةاأعالهالتساهما

ألاتمدودها
زنق7) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ر ميا  طابقا  تاني) سبت7ا قام7ا
مكتبارقم)2))  د را  ب8ضاء)-)20100 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 AKDITAL IMMO   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 AKDITAL IMMO   شرك7)
  20 ل) (19 ( كرينا لفيس) عن2 نه) ()
تقاطعاطريقا و دودةالاعبدا  رح8م)
ب2س8ج2ر) ب2عب8دا  طابقا  ثانيا

20220)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () (   س8دا حمدا قدوم)
تجزئ7ابكات8ل)) (2 ( زنق7) (29 رقم) ( ب2 2)
20220)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب
عن2 نه) () ( رشدي) طا با   س8دا
زنق7اكرينادييا نفاا  د ر  ب8ضاء)))))) ( (2

20220)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725649.
56I

ADVISORY PARTNERS

KHOURIBGA IMMO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ADVISORY PARTNERS
165,اBd Abdelmoumenا

Quartier(des(Hôpitaux(Imm(Aا
،20160ا،ا1ER(étage(Casablancaا

Casablanca Maroc
KHOURIBGA IMMOاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا7ازنق7ا
سبت7ا قام7ار ميا  طابقا  تانيا
مكتبارقمااا2ا  د ر  ب8ضاءا-ا
20100ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509679
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KHOURIBGA IMMO

)مؤجر) ( (- (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
ل  صناع78)  ملنشآتا  تجاري7ا

ل ملهن78.
-)))تأجيرامعد ت،) آلالت،) ألدل ت)
، ملنشآت،)  ترك8باتا  تقن78)،تجهيز)

 ملبانيال ملكاتبا مل هزةابا ع8اد ت
مجال) فيا ( إا نجازالستثمار ت)
) ستئجارها)) بهدف) (،   صح7)

 لشركاتا  طب78,
شر ء) ألر �ضيا ملبن78الغيرا ملبن78)
 ملخصص7ا إلوجارا لشركاتا  طب78,
شر ء)جم8عا ملعد تالا  تجهيز ت)
إتاحتهاا شركات)   ضرلري7ا غرضا

طب78)،)بم2جباعقداإوجار).
•) ستئجارلاإد رةا ملبانيال ملعد ت)

لا  تجهيز تال ملر فق)؛
حا 78) شرك7ا أيا فيا •) ملشارك7ا
عن) ( ألامستقبل78ا هااغرضامماثل)
طريقا ملساهم7األا  دمجاألا الشتر ك)

ألاشر ء) السهم)؛
•)لعم2ما،)جم8عا ملعامالتا ملا 78،)
  تجاري7،)  صناع78،)  عقاري7ال  غير)
ل  تياقداتك2ناح تاصل7)   عقاري7،)
باألهد ف) مباشرةا غيرا ألا مباشرةا
فياتط2يرها)  ملذك2رةاأعالهالتساهما

ألاتمدودها.
زنق7) (7 ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ر ميا  طابقا  تاني) سبت7ا قام7ا
مكتبارقم)))2)  د ر  ب8ضاء)-)20100 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 AKDITAL IMMO   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 AKDITAL IMMO   شرك7)
  20 ل) (19 ( كرينا لفيس) عن2 نه) ()
تقاطعاطريقا و دودةالاعبدا  رح8م)
ب2س8ج2ر) ب2عب8دا  طابقا  ثانيا

20220)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15586

عن2 نه) () (   س8دا حمدا قدوم)
تجزئ7ابكات8ل)) (2 ( زنق7) (29 رقم) ( ب2 2)

20220)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب

عن2 نه) () ( رشدي) طا با   س8دا
زنق7اكرينادييا نفاا  د ر  ب8ضاء)))))) ( (2

20220)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725650.

57I

CABINET RAMI EXPERTISE

CAT’S GARDEN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CABINET RAMI EXPERTISE

Avenue(Allalا,Espace(Rihab(Fésاا

,N°56ا,ben(Abdellah(Immb(Dا

،30000ا،ا30ا5ème(étage(Bureauا

Fés,اMaroc

CAT’S GARDENاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامتجرا1ا

ل2اقطع7ارقما27اتجزئ7اشرفاءابالدا

ملسفراطريقا وم2ز رافاسا-ا30000ا

فاسا ملغربا

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62741

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 CAT’S (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.GARDEN

مشرب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
خمس7) منا أقلا بها يعملا حل8با

أشخاص.).
 1 متجر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ل2)قطع7ارقم)27)تجزئ7اشرفاء)بالد)
 30000 (- ملسفراطريقا وم2ز رافاس)

فاسا ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دا ملهديابناز ك2ر)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا ملهديابناز ك2راعن2 نه) ()
إقام7) (7 تجزئ7ابريست8ج8اا  شق7) (7
 30000 ( فاس) جا ما عبدا  رحمانا

فاسا ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا ملهديابناز ك2راعن2 نه) ()
إقام7) (7 تجزئ7ابريست8ج8اا  شق7) (7
 30000 ( فاس) جا ما عبدا  رحمانا

فاسا ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3302.
52I

CORPORATE AUDIT GROUP

LEUCOTHEE
إعالنامتعددا  قر ر ت

CORPORATE AUDIT GROUP
445,اشارعاعبدا مل2من،ا  طابقا
 وخامس،ارقما22ا،ا20000،ا

casablanca maroc
LEUCOTHEEا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا64،ازنق7ا
ن2رمندي،از لي7ازنق7اأب2ام2�ضىا

 و زللي،ا  طابقا  ثاني،ا ملعاريفا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:اا
.137201

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)31)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1.:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) (1.000 ب8ع) علىا -) ملصادق7ا
 جتماع78امناطرفا  س8دةاخدوج7)
قاس2ا فائدةا  س8دامحمدابحرلن

على) ونصا 2.:)  ذيا رقم) قر را
- عتمادا  س8دامحمدابحرلن) ماولي:)

كشريكاجدود
قر رارقم)3.:)  ذياونصاعلىاماولي:)
خدوج7) -قب2لا ستقا 7ا  س8دةا

قاس2امنامنصبهااكمسيرةا لشرك7
قر رارقم)4.:)  ذياونصاعلىاماولي:)
-تع8ينا  س8دامحمدابحرلنامسير )

 لشرك7املدةاغيرامحدلدة
قر رارقم)5.:)  ذياونصاعلىاماولي:)

-تعدولا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 وحصص
بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  رأسمال
على) ونصا 22:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)تع8ينا ملسيرون
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725509.

59I

COMPTABLE AGREE

FA-BRA PARTS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
COMPTABLE AGREE

ز لي7اشارعامحمدا  سادسالازنق7ا
أ قاهرة،اعمارةارقما2،ا  طابقارقما
3اادربا  شرف7ا  د راأ ب8ضاءا،ا

20520،اأ ب8ضاءاأملغرب
FA-BRA PARTSااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3

  فضاءا  تجاريا2ا،اشارعا  ق2 تا
 ملساعدة،اب2رنازيلا-ا20450ا  د را

  ب8ضاءا ملغرباا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

505023
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (13
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
FA- (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. BRA PARTS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)تاجراقطع)
لمستعمل7) جدودةا س8ار تا غ8ارا

لمركباتا  بضائعا  ثق8ل7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)3)  فضاء)
  تجاري)2)،)شارعا  ق2 تا ملساعدة،)
20450)  د را  ب8ضاء) (- ب2رنازيل)

 ملغرب)).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 250 ( (: إبر ه8م) إقبالا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 250 ( (:   س8داإقبالامحمداطاها)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 250 ( (:   س8داإقبالاعبدا و بار)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةاإقبالاإ هام))):))250)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () إبر ه8ما إقبالا   س8دا
20160)  د ر) ( شارعا  عنق) (72

  ب8ضاء) ملغرب)).
طاها) محمدا إقبالا   س8دا
 20160 ( شارعا  عنق) (72 عن2 نه) ()

  د را  ب8ضاء) ملغرب)).
عبدا و بار) إقبالا   س8دا
 20160 ( شارعا  عنق) (72 عن2 نه) ()

  د را  ب8ضاء) ملغرب)).
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  س8دةاإقبالاإ هام)))عن2 نه) ()72 
20160)  د را  ب8ضاء) ( شارعا  عنق)

 ملغرب)).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () إبر ه8ما إقبالا   س8دا
20160)  د ر) ( شارعا  عنق) (72

  ب8ضاء) ملغرب))
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.
60I

FIDUCIAIRE MOUANI

ف.إ.أ.م ترانس
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE MOUANI
1ER(ETAGEا24BD(ZERKTOUNIا
،اHAY(ENNAJAHا02ا°APPT(Nا
KHENIFRA(MAROCا،54000

ف.إ.أ.ماتر نساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامجم2ع7ا
02ازنق7ا07ارقما12احياتام2منتاا-ا

54000اخن8فرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3779
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)ف.إ.أ.م)

تر نس.
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ال) ب2 سط7ا  س8ار تا  تيا   بضائعا
(- طن) (15 تتعدىاحم2 تهاا ملعتمدة)
غيرا ملصاحب7ا فائدة) نقلا المتع7ا

  غير-)  تصدورالا الستر د).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)مجم2ع7)
(- ( 12)حياتام2منت) 07)رقم) 02)زنق7)

54000)خن8فرةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعبدا  عزيزازيت2ني):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
زيت2ني) عبدا  عزيزا   س8دا
 12 07)رقم) 02)زنق7) عن2 نه) ()بل2ك)
حياتام2منت)54000)خن8فرةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
زيت2ني) عبدا  عزيزا   س8دا
 12 07)رقم) 02)زنق7) عن2 نه) ()بل2ك)
حياتام2منت)54000)خن8فرةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (15 بتاريخ) (  البتد ئ78ابخن8فرة)

2021)تحتارقم)153/2021.

61I

Notaire

BLINK.MA SARL
إعالنامتعددا  قر ر ت

Notaire
Casablancaا،20200ا،اNotaireا

Maroc
BLINK.MA SARLا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا212اشارعا
 ملقالم7ا-ا90020ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.177623

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)05)و2 28ز)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)إنتهاء)عقدامدةا  تس8ير)
على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)تجدوداعقدامدةا  تس8ير

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 02:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)إنتهاء)عقدامدةا  تس8ير)

على) ونصا 03:)  ذيا رقم) بندا
تجدوداعقدامدةا  تس8يراملدة) ماولي:)

ثالثاسن2 ت
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726110.

62I

COMPTE A JOUR

EL WAY TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

COMPTE A JOUR
13ا°AV(SAKIA(EL(HAMRAE(Nا
،اNADORا4ا°2EME(ETG(Nا
NADOR(MAROCا،62000
EL WAY TRANSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

 مسع2دنا-ا62000ا  ناظ2را ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.20775

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (29 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
عبدا  كريم) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (150 ( ب2شرل)
)  س8د) حص7ا فائدة) (1.000 أصل)
 29 بتاريخ) عبدا  2 حدا ( هرلز) )ة()

و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة()هرلز))بالل)150 
 1.000 أصل) منا حص7ا جتماع78ا
حص7ا فائدة))  س8د))ة()هرلز))عبد)

  2 حدابتاريخ)29)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2001.

63I

Trefle(Conseil

RYMMOBILER
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
Trefle(Conseil

Zerktouni(et(Rueا.Angle(Bdا
،20503ا،اSoulaimane(Azmiا

casablanca maroc
RYMMOBILERاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا5از لي7ا
شارعاا  زرقط2نيالشارعاسل8مانا
عزميا-ا20000اا  د را  ب8ضاءاا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509503
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RYMMOBILER
*شر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
بغرض) ل  عقار تا ل ألر �ضيا  ملبانيا

  تأجير،) إلستغاللاألا  ب8ع،
*إد رةا  عقار تالتأجيرا ملكاتب،

ل مل2 كب7) *تقدوما إلستشار تا
ألصحابا ملشاريع،

جم8عا  عمل8ات) عاما *لبشكلا
أل) قان2ن78ا كانتا ن2عاس2 ء) أيا منا
 قتصادو7األاما 78األامنق2 7األاغير)
منق2 7اتتعلقابا غرضا ملذك2راأعاله)
مماثل7) أخرىا أغر ضا نفسا بأيا ألا
ألاح تاصل7،)بصف7اأناتؤيدابشكل)
غيرمباشرا  هدفا  ذي) ألا مباشرا
تسعىا  شرك7اإلىاتحق8قهاألا متد ده)

ألاتط2يره..
ز لي7) (5 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
سل8مان) لشارعا )  زرقط2نيا شارع)
)  د را  ب8ضاء)) (20000 (- عزمي)

 ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: ل عزيز) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: ( لفاء) وخل8في)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داو2سفال عزيزاعن2 نه) ()2 

 2 1)  شق7ارقم) زنق7امدريدا  طابق)

20260))  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

 2   س8دالفاء) وخل8فياعن2 نه) ()

 2 1)  شق7ارقم) زنق7امدريدا  طابق)

20260))  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داو2سفال عزيزاعن2 نه) ()2 

 2 1)  شق7ارقم) زنق7امدريدا  طابق)

20260))  د را  ب8ضاء)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725423.

64I

MOORISH

PARA BEN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

MOORISH

39اشارعا الاواق2تا  طابقا5اشق7ادا

،ا20020،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

PARA BENاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ا

شارعاعبدا مل2منالازنق7اسم78،ا

إقام7اشهرز دا3ا  طابقا4ا  رقما20ا

  نخ8لا  د را  ب8ضاءا20340ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509613

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 PARA (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.BEN

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ملعد تا  طب78.

ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

سم78،) زنق7ا لا عبدا مل2منا شارعا

إقام7اشهرز د)3)  طابق)4)  رقم)20 

20340)  د ر)   نخ8لا  د را  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دانب8لابنجل2ن):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دانب8لابنجل2ناعن2 نه) ()73 

 4 طابق) م2اليا دريسا الللا شارعا

شق7)7 20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دانب8لابنجل2ناعن2 نه) ()73 

 4 طابق) م2اليا دريسا الللا شارعا

شق7)7 20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)752627.

65I

ZS(AUDITا&اCONSULTING

MAYDER’S
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ZS(AUDITا&اCONSULTING
39ا،20000ا،اRUE(DE(LILLEا

CASABLANCA MAROC
MAYDER’Sاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12اشارعا
صبرياب2جمع7اشق7ا6ا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509299
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MAYDER’S
تجار) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لمصنعيابسك2يت
تجارالمصنعيا وحل2يات
تجارالمصنعياش2ك2الت7

 ستير دالاتصدور.
12)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 20000  -  6 شق7) ب2جمع7ا صبريا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دةاخدوج7اع2 ن)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةاخدوج7اع2 ناعن2 نه) ()
ن2 صرا  د ر) ب2سك2رةا رمالا هاللا
20000)  د را  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةاخدوج7اع2 ناعن2 نه) ()
ن2 صرا  د ر) ب2سك2رةا رمالا هاللا
20000)  د را  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24461.

66I

Conseil assistance pme

ي س ديفلوبمنت
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
Conseil assistance pme

3Rue sidi bennour résidanceا
zahra Ain borja Casablancaا

،20550ا،153eme(étageا°appt(Nا
Casablanca Maroc

ياسادوفل2بمنتاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا122اازنق7ا
  عرعاراا  طابقا2اا ملكتبا6اا  د را
  ب8ضاءا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502259
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
ياس) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

دوفل2بمنت.
ل) :)  بناء) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 شغالا  بناء.
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عن2 نا ملقرا الجتماعي):)122))زنق7)
)  د ر) (6 ) ملكتب) (2 )  طابق)   عرعار)
20000)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 20 ( (: سيب2عي) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 20 ( (: بنمنص2ر) عل8اء)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داو2سفاسيب2عياعن2 نه) ()
طريقا لالدازيانادرحا لا  طابق) (16
32)ز لي7ازنق7ا وفنياب8لفدور)) 7)شق7)
20300)  د را  ب8ضاء)) (   ب8ضاء)

 ملغرب.
  س8دةاعل8اء)بنمنص2راعن2 نه) ()
قطاع))4)بل2كا يارقم)3)حيا  رياض))

  رباط)10100)  رباطا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داو2سفاسيب2عياعن2 نه) ()
طريقا لالدازيانادرحا لا  طابق) (16
32)ز لي7ازنق7ا وفنياب8لفدور)) 7)شق7)
20300)  د را  ب8ضاء)) (   ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 29 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724690.
67I

AUDIT MANAGEMENTا
GESTION

BENJI BARAKA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
AUDIT MANAGEMENTا

GESTION
PLACEا1اRESIDENCE(HELVETIAا

،ا2EME(ETAGEاZELLAQAا
CASABLANCA(MAROCا،20000
BENJI BARAKAاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا67ازنق7ا

عزيزاباللا  طابقا2ارقما2ا ملعاريفا

-ا0ا  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509277

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BENJI (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.BARAKA

زر ع7) ( (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل وحمض8ات) ل  نخ8لا   زيت2نا

منا  زر عات)) غيرهاا لا ل  ف2 كها

  د ئم7ا ألخرى.
زنق7) (67 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عزيزاباللا  طابق)2)رقم)2) ملعاريف)-)

0)  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

500)حص7) ( (:   س8دابدرا وخ2دة)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دازهيرابنجل2ن):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 25   س8دابدرا وخ2دةاعن2 نه) ()

0)  ب8ضاء) كا ف2رن8ا) كنزةا تجزئ7ا

 ملغرب.

 5   س8دازهيرابنجل2ناعن2 نه) ()

تجزئ7ا نيسازنق7ا  فر شاتا  2زيس)

0)  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 25   س8دابدرا وخ2دةاعن2 نه) ()

0)  ب8ضاء) كا ف2رن8ا) كنزةا تجزئ7ا

 ملغرب

 5   س8دازهيرابنجل2ناعن2 نه) ()
تجزئ7ا نيسازنق7ا  فر شاتا  2زيس)

0)  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726114.
62I

International Juris Consulting

Amanati
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لفاةاشريك
International Juris Consulting

،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا
TANGER(Tangerا،90000

Amanatiااشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياملتقىا
شارعاهلند الشارعابل 8كاا-ا90000ا

طنج7ا ململك7ا ملغرب78.
لفاةاشريك

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.23315

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)29)و2ن28)2021)تما إلعالم)
حسنا  عل2ي) ب2فاةا  شريكا
على) حصصها ت2زيعا لا   سل8مانيا
) رسما إلر ث7ا ملؤرخافي)23 

ً
  2رث7اتبعا

و2ن28)2021)با شكلا ألتي):
)  عل2ي) و2نس)   س8د)ة()

  سل8ماني))،))500)حص7).
أمينا  عل2ي) محمدا   س8د)ة()

  سل8ماني))،))500)حص7).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6295.
69I

KAMAR BENOUNA

  STRATEGY
INTERNATIONAL  ش م م
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

KAMAR BENOUNA
34ا،اRUE(CHARAM(ACHAYKHا

Casablanca(MAROCا،20160
INTERNATIONALااSTRATEGYاا
شامامااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا52اشارعا
  زرقط2نيا  طابقا  ثا ثامكتبا
رقما23اا-ا20000ا ملدون7ا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.272257
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (20  ملؤرخافي)
 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)
شارعا  زرقط2نيا  طابق) (52« من)
 20000  -   23 رقم) مكتبا   ثا ثا
شارع) »ملتقىا إلى)  ملدون7ا ملغرب«)
 بر ه8ما  رلد ني))لازنق7ام2نتنا قام7)
لندص2رابالصا  طابقا وخامسارقم))
50 - 20330)  د ر  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 29 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724766.
70I

aice compta

IMMOMENJ
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
aice compta

،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا
casablanca maroc

IMMOMENJااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
أحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل با
  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا

  ب8ضاءا20370ا  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509739
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
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 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. IMMOMENJ
:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاري.
زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
جبالا أل ب) إقام7ا أحمدا مل اتيا
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريفا  ب8ضاء)

20370)  ب8ضاء)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
999)حص7) ( (:   شرك7امنجاه2 د)

بق8م7)100)درهما لحص7).
حص7) (1 ( (: أمينا ملنجرة)   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 13 )عن2 نه) ()   شرك7امنجاه2 د)
زنق7اأحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل ب)
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريف)20370 

  ب8ضاء)) ملغرب).
عن2 نه) () ( أمينا ملنجرة)   س8دا
كاردن) (15 ممراديسيسبيراوداف8ال) (6
كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء)) ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( أمينا ملنجرة)   س8دا
كاردن) (15 ممراديسيسبيراوداف8ال) (6
كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء)) ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725745.
71I

aice compta

HA UNIVERS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
aice compta

،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا
casablanca maroc

HA UNIVERSااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
أحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل با
  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا

  ب8ضاءا20370ا  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509737
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 HA (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. UNIVERS
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

معد تا  س8ار ت.
زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
جبالا أل ب) إقام7ا أحمدا مل اتيا
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريفا  ب8ضاء)

20370)  ب8ضاء)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
999)حص7) ( (:   شرك7امنجاه2 د)

بق8م7)100)درهما لحص7).
حص7) (1 ( (: (   س8داأمينا ملنجرة)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 13 )عن2 نه) ()   شرك7امنجاه2 د)
زنق7اأحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل ب)
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريف)20370 

  ب8ضاء)) ملغرب).
عن2 نه) () ( أمينا ملنجرة)   س8دا
كاردن) (15 ف8ال) ودا ديسيسبيرا 6ممرا
كا 8ف2رن8ا)20150)  ب8ضاء)) ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( أمينا ملنجرة)   س8دا
كاردن) (15 ممراديسيسبيراوداف8ال) (6
كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725744.
72I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

CHRONO RENOV
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
MEKNES CONTROLE SARL-AU
AV.HAROUNE ERRACHIDا
1ER(ETAGE(V.NاAPT.2اIM.24ا
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
CHRONO RENOVاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13اشارعا
 وحسنا  ثانيا-ا35000ااتازةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6093
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (20
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CHRONO RENOV
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لا  نجارةالا ألشغال) عقاريالا  بناء)

 ملختلف7الا  تصدورالا إلستير د.
13)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 وحسنا  ثاني)-)35000))تازةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا ملسالياأن2 ر):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: ع8ادا ملهدي) بنا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () أن2 را   س8دا ملساليا

تازة) (35000 حيا ملسع2دو7) (32 ف8ال)

 ملغرب.

  س8دابناع8ادا ملهدياعن2 نه) ()
 262 رقم) تاهر ستا أحمدا زنق7ا

35000)تازةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () أن2 را   س8دا ملساليا

تازة) (35000 حيا ملسع2دو7) (32 ف8ال)

 ملغرب

  س8دابناع8ادا ملهدياعن2 نه) ()
 262 رقم) تاهر ستا أحمدا زنق7ا

35000)تازةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (30 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)365.

73I

شرك7ا به2شا لخدمات

STE TALEHA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

شرك7ا به2شا لخدمات

شارعامك7اعمارةا  صا حيا  طابقا

 الللارقما04ا  ع28نا،ا70010،ا

  ع28نا ملغرب

STE TALEHAاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7اأزم2را
رقما119ا  حيا وذ ريا-ا70000ا

  ع28نا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.7197

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2 28ز) (06 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

س8ديا ملهدي) )ة() تف2يتا  س8د)

من) حص7ا جتماع78ا (50  مل2سالي)

)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (50 أصل)

 06 بتاريخ) س8ديا  ط8با مل2ساليا

و2 28ز)2021.
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س8دي) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7) (50 ) مل2سالي) عبدا  فتاح)
 جتماع78امناأصل)50)حص7ا فائدة))
س8ديا  ط8با مل2سالي) )ة()   س8د)

بتاريخ)06)و2 28ز)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2222/2021.

74I

شرك7ا به2شا لخدمات

STE TALEHA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

شرك7ا به2شا لخدمات
شارعامك7اعمارةا  صا حيا  طابقا
 الللارقما04ا  ع28نا،ا70010،ا

  ع28نا ملغرب
STE TALEHAاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لاعن2 نامقرهاا الجتماعيازنق7اأزم2را
رقما119ا  حيا وذ ريا-ا70000ا

  ع28نا.
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.7197
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)06)و2 28ز)2021)تماتح2يل)
  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«)إلى)»شرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)

  2ح8د«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2222/2021.

75I

شرك7ا به2شا لخدمات

STE TALEHA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7
شرك7ا به2شا لخدمات

شارعامك7اعمارةا  صا حيا  طابقا
 الللارقما04ا  ع28نا،ا70010،ا

  ع28نا ملغرب

STE TALEHAااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7اأزم2را
رقما119ا  حيا وذ ريا-ا70000ا

  ع28نا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.7197

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 06)و2 28ز)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
كمسير) س8ديا  ط8با  مل2ساليا

لح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2222/2021.
76I

FIDUCIAIRE AL QODS

MERY’S BUFFETS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE AL QODS
363اANGLE AV MED V ETا

،23000ا،ETAGEا°3اHASSAN(IIا
BENI MELLAL MAROC

MERY’S BUFFETSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

محمدا وخامساإقام7ا7ا  رقما6اا-ا
23000ابنياماللا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11691
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MERY’S BUFFETS
.Traiteur(:(غرضا  شرك7ابإوجاز
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -   6 7)  رقم) محمدا وخامساإقام7)

23000)بنياماللا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ب2الل) مري7ا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ب2اللا مري7ا   س8دةا
  01 رقم) (11 حيارياضا  سالمابل2ك)

23000)بنياماللا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2اللا مري7ا   س8دةا
  01 رقم) (11 حيارياضا  سالمابل2ك)

23000)بنياماللا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( مالل) ببنيا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)739.

77I

aice compta

 CENTRALE GENERALE
ACHAT

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7
aice compta

،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا
casablanca maroc

CENTRALE GENERALE ACHATا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
أحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل با
  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا

  ب8ضاءا20370ا  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510159

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CENTRALE GENERALE ACHAT

غرضا  شرك7ابإوجاز):)تاجر.
زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

جبالا أل ب) إقام7ا أحمدا مل اتيا
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريفا  ب8ضاء)

20370)  ب8ضاء)) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داعادلا  ر مي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (:   س8دامحمداأمينا  ر مي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا  ر ميا   س8دا

 1 طابق) (2 كا 8ف2رن8اا مرلد) جنانا

20150)  ب8ضاء)) عينا  شق) (6 شق7)

 ملغرب).

أمينا  ر مي) محمدا   س8دا

 3 جناناكا 8ف2رن8اا مرلد) عن2 نه) ()

شق7)10)كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء))

 ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عادلا  ر ميا   س8دا

 1 طابق) (2 كا 8ف2رن8اا مرلد) جنانا

20150)  ب8ضاء)) عينا  شق) (6 شق7)

 ملغرب)

أمينا  ر مي) محمدا   س8دا

 3 جناناكا 8ف2رن8اا مرلد) عن2 نه) ()

شق7)10)كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء))

 ملغرب)
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726100.
72I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE KALATRANS SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
STE FIDNEJ BUREAU SARL
BD MED V ROUTE DEا

،34000ا،اFES-TAOUNATEا
TAOUNATE MAROC

SOCIETE KALATRANS SARLا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامركزا
ب2ه2دةاتالناتا-ا34000اتالناتا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1901
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOCIETE KALATRANS SARL
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائع.
مركز) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تالنات) (34000 (- تالنات) ب2ه2دةا

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا ملصطفىا وخضيري):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دات2ف8قا العرج):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا ملصطفىا وخضيري)

عن2 نه) ()تجزئ7ا  زيت2ن7احيا  كلس7)

تالنات) (34000 تالنات)  وحاول7ا

 ملغرب.

عن2 نه) () ت2ف8قا العرجا   س8دا
رقم)542)بل2ك)3)حيا  رفاوفاصفرل)

34000)تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا ملصطفىا وخضيري)

عن2 نه) ()تجزئ7ا  زيت2ن7احيا  كلس7)

 وحاول7اتالنات)34000)تالناتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)76.

79I

International Juris Consulting

Amanati
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

International Juris Consulting

،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا

TANGER(Tangerا،90000

Amanatiااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياملتقىا

شارعاهلند الشارعابل 8حاا-ا90000ا

طنج7ا ململك7ا ملغرب78.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.23315

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماتع8ين) (2021 و2ن28) (29  ملؤرخافي)

جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

كمسير) ( و2نس) ( (   عل2يا  سل8ماني)

آخر

تبعاا 2فاةا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6295.

20I

International Juris Consulting

Amanati
شرك7ا ملحاص7

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
International Juris Consulting

،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا
TANGER(Tangerا،90000
Amanatiااشرك7ا ملحاص7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياملتقىا
شارعاهلند الشارعابل 8حاا-ا90000ا

طنج7ا ململك7ا ملغرب78.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.23315

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (29  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
أمين)) محمدا   عل2يا  سل8مانيا

كمسيراآخر
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6295.
21I

CSN MAROC

AMNAYDIS
إعالنامتعددا  قر ر ت

CSN MAROC
1اSOCOMAا1537ا°Nا
،40150ا،اMARRAKECHا

MARRAKECH MAROC
AMNAYDISاا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما562ا
  طابقا2ابر ديا3اا-ا40150امر كشا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.69127

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ب8عاجم8عاأسهما  س8داتزكيامرل ن)
درهم() لس8د  (5000.00 ( سهم) (50(

تزكياإبر ه8م

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
من) مرل نا تزكيا  ستقا 7ا  س8دا
تزكي) لتع8ينا  س8دا كمسيرا منصبها

إبر ه8ماكمسيراجدود
على) ونصا 3:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا منا
مسؤل 78) ح تا شرك7ا إلىا ()SARL(
 SARL( ل حد) شريكا معا محدلدةا

 .(AU
على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را
من) تغ8يرا سما  شرك7ا ماولي:)
 STE MAROC إلى) (AMNAYDIS
 EQUIPEMENT DOMESTIQUE
 ET PROFESSIONNEL « SMEDEP
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
(، وتماتشك8لهاامناقبلا مل2قعاأدناه)
ما كا  2حد تا  تياتماإنشاؤهااأدناه)
إنشاؤه) وتما قدا ل  شخصا  ذيا (،
الحًقااشرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)
ستحكمها) ل  تيا ل حدا مساهما معا
في) بهاا  ألحكاما  قان2ن78ا ملعم2لا
 ملغربالخاص7ا  ظهيرا  ذيايشكل)
،)  ظهير) قان2نا ال تز ماتال  عق2د)
في) 49-97-1)  صادرا رقم)   شريفا
 (1997 فبر ور) (13(  1417 ش2 ل) (5
96-5)باإلضاف7) بإصد را  قان2نارقم)

إلىاهذ ا  نظاما ألسا�ضي.)
على) ونصا 3:)  ذيا رقم) بندا
تأخذا  شرك7ا السما  تالي) ماولي:)
 STE MAROC EQUIPEMENT
 DOMESTIQUE ET

.« PROFESSIONNEL SMEDEP
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  شريكا  2ح8دا  س8داتزكياإبر ه8م)
 100،000.00 وجلبا لشرك7ا ملبلغ:)

درهماتمثلارأسا ملال.
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مائ7) بمبلغا رأسا ملالا تحدودا تما
درهم() (100،000.00( درهم) أ فا
سهم) ()1000( أ ف) إلىا مقسم7ا (،
منهاامخصص) كلا درهم() (100( من)
با كاملا لشريكا  2ح8دا  س8داتزكي)

بر ه8م.
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بندارقم)11:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  س8داتزكياإبر ه8مامق8مافيارقم)73 
SYBA 3 RUE EL BHALIL)مر كش)،)
حاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78ارقم)
ل د) (، مغربيا و نس78) (، (U144720
تماتع8ينهاكمسير) (02/14/1923 في)

لح8دا لشرك7ا فترةاغيرامحدلدة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125739.
22I

MOORISH

OPC JET SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
MOORISH

39اشارعاال 7ا  8اق2تا  طابقا5ا
  شق7ادا39اشارعاال 7ا  8اق2تا
  طابقا5ا  شق7اد،ا20000،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
OPC JET SARL AUااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا410اشارعا
  زرقط2نياإقام7احامدا  شق7ا1ا-ا

20040ا  د را  ب8ضاءاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509921
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 OPC (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. JET SARL AU
إد رة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل  ق8ادة) ل و دل 7ا  ملشرلعا
(، (VRD (، ل  تنس8ق,،)  تقس8م)

،)  تخط8ط) ،)  س2 ئل)   كهرباء)
(، ،)  طرق) ،)  ه8درل 8كا)  وحضري)
،)  ه8اكل) ،)  نقل)   طرقا  سريع7)
،)  در سات) ،)  سدلد)   هندس78)
(، ،)  در ساتا  عام7)   زر ع78)
،)  صناع7)  ألعمالا  بحري7ال  نهري7)
،) و 28فيزواء) ،) و 28 2ج8ا) ل  طاق7)
ل  ه8درل 2ج8ا) ،) و 28تقن78ا

ل و 28 2ج8اا ملائ78(.
 410 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا  زرقط2نياإقام7احامدا  شق7)

1 - 20040)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعادلا شريحا):))100)حص7)

بق8م7)10.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عادلا شريحاا   س8دا
تجزئ7ات2ف8قازنق7)12)رقم)125)عين)
  شق))20153)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عادلا شريحاا   س8دا
تجزئ7ات2ف8قازنق7)12)رقم)125)عين)
  شق))20153)  د را  ب8ضاء)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725220.
23I

 ملركزا و ه2يا الستثماراو ه7ا
  ع28نا  ساق78ا وحمر ء

South café wave
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 ملركزا و ه2يا الستثماراو ه7ا
  ع28نا  ساق78ا وحمر ء

صندلقا  برودا2266ا،ا70000،ا
  ع28نا ملغرب

South café waveااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامدون7ا
  2حدةا  شطرا2ابل2كاجارقما20ا
  ع28نا-ا70000اا  ع28ناا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37345
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 South (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

. café wave
تقدوم) (• (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
صا 2ن) غرف7ا  شاي،)   طعام،)

 ملثل ات،) ملع ناتال ملخابز)
أل) ب8عا ملشرلباتا  ساخن7ا (•

  باردةاغيرا  كح2 78
ب8عالتذلقافيا مل2قعاألا لخارج) (•

حل2ياتامنز 78ا  صنع.
مدون7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 20 بل2كاجارقم) (2   2حدةا  شطر)

  ع28ن)-)70000))  ع28ن)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
سا ما ملباركي) محمدا   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
سا ما ملباركي) محمدا   س8دا
 24 شارع) حيا  سعادةا عن2 نه) ()
ن2نبرارقم)06)  ع28ن)70000)  ع28ن)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
سا ما ملباركي) محمدا   س8دا
 24 شارع) حيا  سعادةا عن2 نه) ()
ن2نبرارقم)06)  ع28ن)70000)  ع28ن)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2122/2021.

24I

FINANCES.NET

FORCINET SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FINANCES.NET
119اAVENUE CAHIRA LOTا

،12000ا،اFOUTOUHI(TEMARAا
TEMARA MAROC

FORCINET SARL AUاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  2فاقا
1اارقما5029ااتمارةا-ا12000اتمارةا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.110233
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)15)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(- تمارة) ( (5029 رقم) ( (1 »حيا  2فاق)
 20 »رقم) إلى) تمارةا ملغرب«) (12000
،) قام7) (6 عمارة) (، ،)  طابقا  ثاني)
(، حيا  رياض) (، (14 قطاع) (،   رحم7)

  رباط)-)10000)  رباط)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابا رباط)

2021)تحتارقم)116074.

25I

  رفاغياه2 دونك

AL HAMD IMMO 1 SARL
إعالنامتعددا  قر ر ت
  رفاغياه2 دونك

127امكرراشارغا وحسنا  تانياا
  طابقا11ارقما  شق7ا115ا  د را
  ب8ضاءا،ا12000،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
AL(HAMD(IMMOا1اSARL
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»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا127امكررا

،اشارعاحسنا  ثانيا،ا  طابقا11ا،ا

  شق7ا115،ا  د را  ب8ضاءا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.220547

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)26)دجنبر)2019

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تف2يتا وحصص

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

هب7احصص

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 وحصص

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  رأسمال

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

فبر ور)2020)تحتارقم)732172.

26I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE PETIT OISEAU SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

EL MAQHOR ABDELHAK

شارعا  فد ءاتجزئ7اسميرةاتالناتاا

34000اا ملغرباتالنات،ا34000،ا

تالناتا ملغرب

STE PETIT OISEAU SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامرجاوحيىا

بحيا لالداسع8داا-ا34000اتالناتا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
1297

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PETIT OISEAU SARL

مؤسس7) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

 لتعل8ما اللليا وخص2�ضي.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)مرجاوحيى)

تالنات) (34000 (- ( بحيا لالداسع8د)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: فرحا وحس2ني)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا و2با زط2ط):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةافرحا وحس2نياعن2 نه) ()

تالنات) (34000 ( مر بط7) عينا حيا

 ملغرب.

عن2 نه) ()   س8دا و2با زط2طا

شارعامحمدابناعبداهللااحيا  دمن7))

34000)تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةافرحا وحس2نياعن2 نه) ()

تالنات) (34000 ( مر بط7) عينا حيا

 ملغرب

عن2 نه) ()   س8دا و2با زط2طا

شارعامحمدابناعبداهللااحيا  دمن7))

34000)تالناتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
07)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)74.

27I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

FINHELP SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

شرك7اف8نه8لباشاماماشاأ
رأسمال):)100.000٫00)درهم

س لاتجاري40399)رقما  تعريف)
رقما  تعريف) (37539221   ضريبي)

 مل2حد))002269202000044
أ) ( بل2ك) أ306) ( مكتبارقم)  ملقر:)
ف2نتي) حيا (1 ت8كن2ب2ل) (112 عمارة)

 كادور
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7)

لتغ8يرا  هدفا الجتماعيا لشرك7))
إثرا و معا  عاما الستثنائي)
 2021 و2 28ز) (06 بتاريخ)  ملنعقدا

قررتا  شريك7ا  2ح8دةامااولي:
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7) (-
 231 رقم) فيا منا  عن2 نا مل2ج2دا
شارعا وحسن) تامس2 تا عمارةا
  ثانيا كادورا لىا  عن2 نا و دودافي)
مكتبارقماأ)306)بل2كاأاعمارة)112 

ت8كن2ب2ل)1)حياف2نتيا كادور.
-)تغ8يرا  هدفا الجتماعيا لشرك7.)
منا  قان2ن) تعدولا  فص2لا
هذ ا  تغ8ير)  ألسا�ضيا لشرك7األخذا

بعينا العتبار.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) الكادورا   تجاري7ا

2021)تحتا ملرجع)101459 .
22I

مكتبامحاسب7

ECOAL NEGOCE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
مكتبامحاسب7

عمارةا41اشق7ا2ازنق7اعاللابناعبدا
هللااص.با200ا  رش8دو7ا،ا52004،ا

  رش8دو7ا ملغرب
ECOAL NEGOCEااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملر با
رقما52اعينا  عاطيا2ا  رش8دو7ا-ا

52000ا  رش8دو7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

15045
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ECOAL(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. NEGOCE
:) ألشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملختلف7
  2ساط7

ب8عامستلزماتا ملكاتب.
:) ملر ب) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- 2)  رش8دو7) عينا  عاطي) (52 رقم)

52000)  رش8دو7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
((: بنا محمد) مصطفىا   س8دا
1.000)حص7ابق8م7)100.000)درهم)

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
بنا محمد) مصطفىا   س8دا
تجزئ7ا  نهض7) (32 رقم) عن2 نه) ()
  رش8دو7)52000)  رش8دو7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بنا محمد) مصطفىا   س8دا
تجزئ7ا  نهض7) (32 رقم) عن2 نه) ()
  رش8دو7)52000)  رش8دو7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1056.
29I
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reewop auto

REEWOP AUTO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص
reewop auto

Tanger Zone Francheا
d’Exportation C/O CAE ILOTا
tangerا،90000ا،24ا,43B/E23ا

maroc
REEWOP AUTOااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياTangerا
Zone Franche d’Exportationا
24ا,43B/E23اC/O(CAE(ILOTا
k.figuigui@reewopauto.maا-ا

.TANGER MAROC
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.99611

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (01 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
 HALIM )ة() تف2يتا  س8د)
MOUSSA 50)حص7ا جتماع78امن)
)ة() )  س8د) 100)حص7ا فائدة) أصل)
MEHDI MOUSSA)بتاريخ)01)و2ن28)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244176.

90I

Audicoh

ILNARJ TRAVAUX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Audicoh
عمارةاأ،از لي7اشارعامصطفىا ملعانيا
  طابقا  سادسارقما32اساح7ا
  نصرا،ا20020،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

ILNARJ TRAVAUX
اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا 2تارياضا
  سالما-ا03ارقما79ا ملحمدو7ا-ا

22210ا ملحمدو7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
22425

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
إ نرج) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

تر ف2.
غرضا  شرك7ابإوجاز):)

جم8عا مل2 د) لتصدورا  ستير دا
ل  ل2 زمال ملعد ت

شر ء)لب8عام2 دا  بناء
ل  سباك7) أعمالا ملقالالتا

ل  نجارةال  كهرباء
منطق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
02)  قن8طرة) شق7) (19 ن)   نشاطا

14000)  قن8طرةا ملغرب)
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 (:   س8دا  8اساعزا  عرب)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) عزا  عربا   س8دا  8اسا
 02 شق7) (19 ن) منطق7ا  نشاطا
  قن8طرة)14000)  قن8طرةا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) عزا  عربا   س8دا  8اسا
 02 شق7) (19 ن) منطق7ا  نشاطا
  قن8طرة)14000)  قن8طرةا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) باملحمدو7ا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1692.
91I

AEX ET COM MAROC AUDITا
ET EXPERTISE

أنترناسيونال ريال استيت 
بزنيس

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
 ستمر رانشاطا  شرك7

AEX ET COM MAROC AUDITا
ET EXPERTISE

ز لي7اشارعامحمدا وخامسالاشارعا
 بناكثيراإقام7ادلسامارسارقما44ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب
أنترناس28نالاريالا ستيتابزنيسا
»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا61اإقام7ا
إ فت2رلا  طابقا وخامسا  شق7ا
62اساح7ا  س2يداا90000اطنج7ا

 ملغرب.
» ستمر رانشاطا  شرك7«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
29621

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
تقرراما) (2021 و2ن28) ( (02  ملؤرخافي)

ولي:
عدماحلا  شرك7ارغماأنارؤلس)
 ألم2 لا  ذ ت78ا لشرك7اتقلاعناربع)
رأسما هاالاح كاجر ء) وخسائرا ملثبت7)

فيا  ق2 ئما  ترك8ب78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244256
92I

AEX ET COM MAROC AUDITا
ET EXPERTISE

ريال استيت توريزم
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
 ستمر رانشاطا  شرك7

AEX ET COM MAROC AUDITا
ET EXPERTISE

ز لي7اشارعامحمدا وخامسالاشارعا

 بناكثيراإقام7ادلسامارسارقما44ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب

ريالا ستيتات2ريزما»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8دا»

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ازنق7ا

طنج7ا  با 78،ا10اف8الاشمساطريقا

ماالباطااا90000اطنج7ا ملغرب.

» ستمر رانشاطا  شرك7«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

93423ا

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

تقرراما) (2021 و2ن28) ( (02  ملؤرخافي)

ولي:

عدماحلا  شرك7ارغماأنارؤلس)

 ألم2 لا  ذ ت78ا لشرك7اتقلاعناربع)

رأسما هاالاح كاجر ء) وخسائرا ملثبت7)

فيا  ق2 ئما  ترك8ب78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244252

93I

ACCURCONSULTING

D3BIOPRO SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

ACCURCONSULTING

3EME(ETAGEا5اAPPTاIMM1ا

COMPLEXE FIRDAOUSا

،25000ا،اKHOURIBGAا

KHOURIBGAا ملغرب

D3BIOPRO SARL AUاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيات2طين:ا

279ا إلنبعاثاIIIاخريبك7ا-ا25000ا

خريبك7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7177

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (31

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.D3BIOPRO SARL AU

ت2زيع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

أعمال) لا  عط2ر،)  مل2 دا  غد ئ78ا

نقل) )  بستن7،) ستغاللا متن2ع7،)

 ملستخدميناوحسابا  غير، ستغالل)

  نقلا ملدر�ضياوحسابا  غير،)  نقل)

  س8احي.

ت2طين:) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 25000 (- خريبك7) (III 279) إلنبعاث)

خريبك7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ت2 مي) طارقا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ت2 ميا طارقا   س8دا

 25000 خريبك7) (1 حيا  قدس) (357

خريبك7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ت2 ميا طارقا   س8دا

 25000 خريبك7) (1 حيا  قدس) (357

خريبك7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)570.

94I

ف8دكات
STE BLEU LAVANDE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ت2س8عانشاطا  شرك7ا

ف8دكات
3امكررازنق7اباست2را ملدون7ا

 و دودةامكناسا،ا50000،امكناسا
 ملغرب

STE BLEU LAVANDEاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيازنق7اتاد 7ا
RDCاعمارةارقما10ا قام7اساميا
باركاBام.جاا-ا50000امكناسا

 ملغرب.
ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.40679

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (30 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
 ORGANISATION DES

.EVÈNEMENTS
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3113.
95I

YOUR DOMICILIATION ANDا
CONSULTING

JAMALI EXTRA BATI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

YOUR DOMICILIATION ANDا
CONSULTING

,4éme(étageا,Bureaux(assafaeا
,av(moulay(rachidا,28اbureauا
fèsا،30050ا،اroute(de(sefrouا

MAROC
JAMALI EXTRA BATIاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا1ا
شق7ارقما1ا01احيا ملرج7ازل غ7ا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62595
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.JAMALI EXTRA BATI
أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلف7
  ترليجا لعقار
تقدوما وخدم7

تجارة
 ستير دالاتصدور
تنظ8ما ملناسبات.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
1)شق7ارقم)1 01)حيا ملرج7ازل غ7)-)

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: جمالي) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () جماليا محمدا   س8دا
 46 إقام7ا  تلمسانيا  شق7) (32 رقم)
 30000 ج) شارعامحمدا وخامساما

فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () جماليا محمدا   س8دا
 46 إقام7ا  تلمسانيا  شق7) (32 رقم)
 30000 ج) شارعامحمدا وخامساما

فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3132.

96I

مكتبا و رلدي

VICTORIA CATERING
إعالنامتعددا  قر ر ت

مكتبا و رلدي
شارعا12ان2نبرارقما24ا  ناض2را،ا

62000،ا  ناض2را ملغرب
VICTORIA CATERINGا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا
  ريفارقما32ا62000ا  ناض2را

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.4245

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)24)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
بمقت�ضىا و معا  عاما  عادياتمت)
حساباتا  شرك7) علىا  ملصادق7ا

 لسن7ا ملا 78)2020
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
من) رأسمالا  شرك7ا خفضا ماولي:)
200.000)درهما لى)100.000)درهم

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تح2يلا عتمادا وحسابا و اري)
باقيا ملدونين) حسابا لا  لشركاء)

تاج8التامناجدود
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مسير ) عزلزيا محمدا تع8ينا  س8دا

مشتركااجدود ا لشرك7
قر رارقم)5:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تعدولانشاطا  شرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 15.000   س8داعبدا  سالماعزلزي)
طاهر) بنا كريم7ا درهما  س8دةا
عزلزي) عمرا درهما  س8دا (15.000
درهما  س8دامحمداعزلزي) (10.000
10.000)درهما  س8دا بر ه8ماعزلزي)
10.000)درهما  س8دةاسل8م7اعزلزي)
م8م2ن7) درهما  س8دةا (10.000
درهما  س8دةافاتن) (10.000 عزلزي)
10.000)درهما  س8دةاسهام) عزلزي)

عزلزي)10.000)درهم
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بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  س8داعبدا  سالماعزلزي)15)حص7)
حص7) (15   س8دةاكريم7ابناطاهر)
حصص) (10 عزلزي) عمرا   س8دا
حصص) (10 عزلزي) محمدا   س8دا
حصص) (10   س8دا بر ه8ماعزلزي)
حصص) (10   س8دةاسل8م7اعزلزي)
10)حصص)   س8دةام8م2ن7اعزلزي)
حصص) (10 عزلزي) فاتنا   س8دةا

  س8دةاسهاماعزلزي)10)حصص
على) ونصا 13:)  ذيا رقم) بندا
عبدا  سالم) تع8ينا  سادةا ماولي:)
عزلزي))عمراعزلزي))ل))محمداعزلزي)

مسيرونا لشرك7
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
فياكلا  عق2د) تعتبرا  شرك7املتزم7ا

  تياتخصهاابامضاء) حدا  شركاء
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مقهى) ه2ا ستغاللا نشاطا  شرك7ا
قاع7اشاياحل2ياتامثل اتالامطعم
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2039.
97I

شرك7ا به2شا لخدمات

STE TALEHA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
شرك7ا به2شا لخدمات

شارعامك7اعمارةا  صا حيا  طابقا
 الللارقما04ا  ع28نا،ا70010،ا

  ع28نا ملغرب
STE TALEHAاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7اأزم2را
رقما119ا  حيا وذ ريا-ا70000ا

  ع28نا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.7197

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمارفع) (2021 و2 28ز) (06 في)  ملؤرخا
رأسمالا  شرك7ابمبلغاقدره)»90.000 
درهم«) (10.000,00« أيامن) درهم«)
إلى)»100.000,00)درهم«)عناطريق):))

تقدوماحصصانقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2222/2021.
92I

FIDUCIAIRE NAKHIL
TRAVEL AND SHINE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE NAKHIL
.Bdاn°4ا.Apptا60ا°nا.Immاا

-اAbdelkrim(El(Khattabi(Guelizا
marrakechا،40000ا،اMarrakechا

maroc
TRAVEL AND SHINEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما332ا
مكتبارقما1ادل رام2الياجعفرا
  ش2يطراا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116747
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TRAVEL AND SHINE
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

لكا 7ا ألسفار).
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
332)مكتبارقم)1)دل رام2الياجعفر)
  ش2يطر))-)40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دةاسهاما وحضري)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةاسهاما وحضرياعن2 نه) ()

د دس) ب2ما نا لح8اا عليا دل را وتا

تنغير)40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةاسهاما وحضرياعن2 نه) ()

د دس) ب2ما نا لح8اا عليا دل را وتا

تنغير)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125200.

99I

ste(cofiguer(sarl

STE Y.J TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

ste(cofiguer(sarl

etage(n3ا1اav(guennad(tayebا

guercifا،35100ا،اguercif(maroc

STE Y.J TRANSااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا ملحلا

  كائنابامللكا ملسمىا  هال 78اتجزئ7ا

بخ2ش7ارقما09اجرس8فا-ا35100ا

جرس8فا ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.1597

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرر) (2021 و2ن28) (17 في)  ملؤرخا

ح ت) شرك7ا ( (STE Y.J TRANS حل)

رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

بامللك)  إلجتماعيا ملحلا  كائنا

 ملسمىا  هال 78اتجزئ7ابخ2ش7ارقم)

جرس8ف) (35100 (- جرس8ف) (09

 ملغربانت8ج7الا ماتحققا ياربح).

لاعين:

ل) )  هالليا ( ( و2سف)   س8د)ة()

 35100 عن2 نه) ()حيا لالداحم2س7))

)ة() كمصفي) جرس8فا ملغربا

 لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

لفيا ملحل) (2021 و2ن28) (17 بتاريخ)

  كائنابامللكا ملسمىا  هال 78اتجزئ7)

 35100 (- جرس8ف) (09 بخ2ش7ارقم)

جرس8فا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( بجرس8ف)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1112/2021.

100I

مكتبا و رلدي

HAJAR CARRELAGE
إعالنامتعددا  قر ر ت

مكتبا و رلدي

شارعا12ان2نبرارقما24ا  ناض2را،ا

62000،ا  ناض2را ملغرب

HAJAR CARRELAGEا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:احيا لالدا

م8م2نازنق7ا  نعم7ارقما33ا62000ا

  ناض2را ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.14105

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)12)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

بمقت�ضىاقر را  شريكا  2ح8داتمت)

حساباتا  شرك7) علىا  ملصادق7ا

 لسن7ا ملا 78)2020

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

نتاءجا  سن2 تا ملاض78) تح2يلا

من) رأسمالا  شرك7ا 8نتقلا  لىا

100.000)درهما لى)400.000)درهم

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:
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بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  س8دا كرلمام2�ضى)400.000)درهم
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  س8دا كرلمام2�ضى)4.000)حص7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2040.
101I

SUD INVEST CONSULTING

BREAK FIRST
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SUD INVEST CONSULTING
زنق7ا  قبطانا ريكيا قام7ا وزيسا
  طابقا2ا  شق7ارقما11ا،GUELIZا
MARRAKECH(MAROCا،40000

BREAK FIRSTاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3اعمارةا
 البر جاشارعاعاللا  فا�ضيامر كشا-ا

40055امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116201
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (10
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 BREAK(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.FIRST
FAST- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

.FOOD-SNACK
عمارة) (3 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 البر جاشارعاعاللا  فا�ضيامر كش)-)

40055)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داخا داكاني):))1.000)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

بق8م7) (1000 (:   س8داخا داكاني)
100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

دل ر)   س8داخا داكانياعن2 نه) ()
 40023 مر كش)   ش2يطرا  2يد نا

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
دل ر)   س8داخا داكانياعن2 نه) ()
 40023 مر كش)   ش2يطرا  2يد نا

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125254.

102I

DOS JOYAS

دوس خوياس
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
LAYAN ISMAIL RENT CAR
LOT YAKHLEF QUARTIERا

ADMINISTRATIFا
،91000ا،اCHEFCHAOUENا

CHEFCHAOUEN MAROC
دلساخ2ياساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

زمانهاجماع7ابنياسم8حاشفشالنا-ا
93000ااشفشالنا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
1637

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة..

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
دلس) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

خ2ياس.
سف8ن7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

س8اح78ا نقلا ملصطافين.
دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- زمانهاجماع7ابنياسم8حاشفشالن)

93000))شفشالنا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 15.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
50)حص7) ( (:   س8داباللاأحناش)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعدناناأحناش):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمداأحناش):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داباللاأحناشاعن2 نه) ()بحي)
  2 دا ملاوحاشارعا ملنبتازنق7)6)رقم)5 

مرت8ل)91000)مرت8لا ملغرب.
أحناشاعن2 نه) ()   س8داعدنانا
مركزا و به7امت28ةاشفشالن)93000 

شفشالنا ملغرب.
عن2 نه) () أحناشا محمدا   س8دا
مركزا و به7امت28ةاشفشالن)93000 

شفشالنا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داباللاأحناشاعن2 نه) ()بحي)
  2 دا ملاوحاشارعا ملنبتازنق7)6)رقم)5 

مرت8ل)91000)مرت8لا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( بشفشالن)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)245/202.
103I

  ع28نا ستشار ت

 MAROCAINE DE
 L’HYDRAULIQUE

MODERNE
إعالنامتعددا  قر ر ت
  ع28نا ستشار ت

رقما31اشارعا الميرام2الياعبداهللاا،ا
70000،ا  ع28نا ملغرب
MAROCAINE DEا

L’HYDRAULIQUE MODERNEا
»شرك7اا  تضامن«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:امحجا
محمدا  سادساعمارةا02ا  طابقا
  ثانيا  شق7ا4اا-ا-ا  ع28نا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.35923
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)22)ماي)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را
سرلر) هشاما تف2يتا  س8دا ماولي:)
مؤكد) سع8دا ل  س8دا ( حص7) (200
200)حص7اماامجم2عه)1000)حص7)

 فائدةا  س8دامحمدابنعب2
على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:) ستقا 7ا  س8داسع8دامؤكد))
محمد) لتع8ينا  س8دا منا  تس8يرا

بنعب2اكمسيرالح8دا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
07-06:)  ذياونصاعلى) بندارقم)
سرلر) هشاما تف2يتا  س8دا ماولي:)
مؤكد) سع8دا ل  س8دا ( حص7) (200
200)حص7اماامجم2عه)1000)حص7)

 فائدةا  س8دامحمدابنعب2
على) ونصا 14:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:) ستقا 7ا  س8داسع8دامؤكد))
محمد) لتع8ينا  س8دا منا  تس8يرا

بنعب2اكمسيرالح8دا لشرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2230.
104I

WI NOUR PROJET

WI NOUR PROJET
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

WI NOUR PROJET
إقام7ا  عزيزي7اشارعا ململك7ا  عرب78ا
  سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقما20ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب
WI NOUR PROJETاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا

  عزيزي7اشارعا ململك7ا  عرب78ا

  سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقما20ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112229

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 WI (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NOUR PROJET

-أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لص8ان7ا ملساحات)   تنظ8فا

 وخضر ء.

-أعمالا  بناء)بصف7اعام7.

-نقلا  بضائع.).

إقام7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

شارعا ململك7ا  عرب78)   عزيزي7ا

 -  20   سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقم)

90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (:   س8داو2سفا  فاص8ح)

حص7ابق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داو2سفا  فاص8حاعن2 نه) ()
 قام7ا 2تين2رس)17)رقم)13  90000 

طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داو2سفا  فاص8حاعن2 نه) ()
 قام7ا 2تين2رس)17)رقم)13  90000 

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6339.

105I

ST2C

EUROAF CORPORACION
إعالنامتعددا  قر ر ت

ST2C

AV MOULAY YOUSSEF RUEا

RES(NAJM(APPTاMIMOSAS(N°4ا

N°4ا،90000ا،اTANGER(MAROC

EUROAF CORPORACIONا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:امدشرا

  ش2 كرشاجماع7اب2خا فا-ا

90000اطنج7ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.39145

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

تف2يت) علىا *) مل2 فق7ا ماولي:)
 وحصصا  ذياقامابها  س8داجل2ل)

(
ً
حص7 (75 ف2ت)   شافعيا  ذيا

 صاوحا  س8داع2 ناعبداهللا

قر رارقم)02:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تف2يتا وحصص) علىا *) مل2 فق7ا

  ذياقامابها  س8دا  رياحيا  شافعي)

) صاوحا  س8د)
ً
75)حص7   ذياف2ت)

ع2 ناعبداهللا

على) ونصا 03:)  ذيا رقم) قر را

أصبحا  شكلا  قان2ني) (* ماولي:)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا  لشرك7ا

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

على) ونصا 04:)  ذيا رقم) قر را

تع8ينامسيراجدودا لشرك7) (* ماولي:)

فيا سما  س8داع2 ناعبداهللاا وحامل)

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

M361537)،)لح كاملدةاغيرامحدلدة)

 ذ كاستلتزما  شرك7ابجم8عا ألعمال)

 ملتعلق7ابهاابت2ق8عا ملسيرا  2ح8د.

على) ونصا 05:)  ذيا رقم) قر را
13)من) 7)ل) 6)ل) ماولي:)تعدولا  بن2د)

  نظاما ألسا�ضي
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 06:)  ذيا رقم) بندا
،)  س8د) *  شريكا  2ح8د) ماولي:)
يساهما لشرك7) (، هللا) عبدا ع2 نا
)بق8م7امئ7الاخمسين)

ً
بمبلغاماليانقد 

أ فادرهم)150.000,00)درهم.
على) ونصا 07:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)*رأسامالا  شرك7اثابتابمبلغ)
 (150.000( أ ف) لخمس2نا مائ7ا
لخمسين) مائ7ا إلىا مقسما درهم.)
(1000( أ ف) بق8م7ا حص7ا ()150(

درهما كلامنها،)مرقم7امن)1)إلى)150 
لمخصص7ابا كاملا لشريكا  2ح8د:))
150)حص7) *)  س8داع2 ناعبداهللا:)

 جتماع78.
بندارقم)13:)  ذياونصاعلىاماولي:)
*1.)تسيرا  شرك7امناقبلامسيرال حد)
ألاأكثر)،)أشخاصاطب8ع8ين)،)شركاء)
أماال)،)مع8نينامناقبلا  شركاء)،)في)
قان2ن) بم2جبا ألا   نظاما ألسا�ضيا
ومثل2ن) بم2جباقر راشركاء) (، ملحق)
ال) (.2 أكثرامناثالث7اأرباعارأسا ملال.)
ومنعا  تع8ينا ملسيرامناممارس7انفس)
/)ألامسير)   2ظ8ف7))مسيرامشاركال)
لجم8ع) (، فياشركاتاأخرى) لح8د() (-
في) )بماا مجتمع7) قطاعاتا  نشاطا
ح كا  شركاتا  تيا هاانفسا  غرض)
تع8ينا  شريك) وتما (.3  ملؤس�ضي(.)
  2ح8داكمسيرالح8دا لشرك7ا فترة)
غيرامحدلدة.)*)  س8داع2 ناعبداهللا)
،)مغربي)،)مزد داسن7)1966)،)وحمل)
 M361537 رقم) بطاق7ا  تعريفا
دل را وحفد ن) (- باو دودة) مق8ما لا

م2الياعبداهللا.
على) ونصا 01:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)أصبحا  شكلا  قان2نيا لشرك7)
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح ت)

  شريكا  2ح8د
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6223.
106I

COFISAM

ARON MEDIA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

COFISAM
عمارةا65,اا  طابقا الللااتجزئ7اا
مسرلرا1اشارعا وحسنا  ثانيا،ا

12000،اتمارةا ملغرب
ARON MEDIAاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعنداا
DOMCOM BEST CONSEILاشق7ا
رقما4ا  طابقا الللا قام7اقادرامرسا
 وخيراتمارة.ا-ا12000اتمارةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

133731
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ARON(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.MEDIA
:) عمال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلف7.
عند)) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
DOMCOM BEST CONSEIL)شق7)
رقم)4)  طابقا الللا قام7اقادرامرس)
 وخيراتمارة.)-)12000)تمارةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: طارقا ثالتي)   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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عن2 نه) () طارقا ثالتيا   س8دا
قطاع)23) قام7انخ8لارياضا  عمارة)
 10100 حيا  رياض) (5 27)  شق7)

  رباط)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا ملنعما  كز ن)   س8دا
حي) (2 شق7) (6 عمارةا  ف) عن2 نه) ()
 ملنزهاحايام)10100)  رباطا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتمارة)

2021)تحتارقم)1499.

107I

RADOUANE

S.C.P BOURNAZILLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص
RADOUANE

ALIAاHASSANIA(I(N°681اا
،20800ا،اMOHAMMEDIAا

MOHAMMEDIA MAROC
S.C.P BOURNAZILLEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ا
شارعا و يشا مللكيالطريقاحمانا
  فط2 قياا-ا20200ا ملحمدو7ا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.7207

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()عزيزا فرع)500 
 1.000 أصل) منا حص7ا جتماع78ا
)ة()  شع8ب78) )  س8د) حص7ا فائدة)

ب2جدرةابتاريخ)22)و2ن28)2021.
عبدا  رح8م) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (500 بشرل)
أصل)1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()
و2ن28) (22 بتاريخ) ب2جدرةا   شع8ب78ا

.2021

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1569.
102I

STRAVISCO

POLYCLINIQUE VOLUBILIS
إعالنامتعددا  قر ر ت

STRAVISCO
PASTEUR(APPT(N°1اRUE11ا
،اIMM(NOUR(VN(MEKNESا
MEKNES(MAROCا،50050

POLYCLINIQUE VOLUBILISا
»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:امكناسا
 ملنزهاتجزئ7ارقما36اقربامستشفىا
محمدا5ا-ا50000امكناسا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.22949
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)06)ماي)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
POLYCLINIQUE VOLUBILIS)ح ت)
رأسما ها) محدلدةا مسؤل 78ا شرك7ا
3350000) ملقرا الجتماعي) وبلغ)
قرب) (36 رقم) تجزئ7ا مكناسا ملنزها
5)  س لا  تجاري) مستشفىامحمد)
عرفي) عقدا بمقت�ضىا (22949 رقم)
ما) قررا (06/05/2021 بتاريخ) مؤرخا
حص7) (10000 تف2يتابمجم2ع) ولي:)
مصطفى) منا  س8دا  جتماع78ا
عل2يا ملدغريا  تياومتلكهاافياشرك7)
 POLYCLINIQUE VOLUBILIS
باحاجيا وحامل) محمدا  فائدةا
 لبطاق7ا  2طنD23245(78)ل  قاطن)
بتجزئ7ام8م2زةارقم)33)ماجامكناس)
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
شرك7) ح كا علىا بناء) ماولي:)
 POLYCLINIQUE VOLUBILIS
مقسم7) (3350000 وبلغ) رأسما هاا
بق8م7) حص7ا جتماع78ا (33500  لى)
100)درهمامقسم7اعلىا  نح2ا  تالي:))
20000)حص7)   س8دامحمداباحاجي)
عائش7ا  نقاش)  جتماع78-  س8دةا

حص7ا جتماع78-  س8د) (5000

 2500 كمالا ملت2كلا  علمي) محمدا

حص7ا جتماع78-  س8داحم2اخل8ل)

حص7ا جتماع78-)  س8د) (2500

2500)حص7) محمدا  عربيا ب2شيب7)
 جتماع78-  س8دا  عربيا  عماري)

حص7ا جتماع78.) (1000 عل2ي)
 جر ء تا  تعدولا  س لا  تجاري)

ملكناس-تما الود عا  قان2نياباملحكم7)

  تجاري7ابمكناساطبقاا لحكمارقم)

 2021/06/21 بتاريخ) (2021/232

ملفارقم)2021/2103/232 .

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 6.7:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)...

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (21 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)2021/232.

109I

ACCURCONSULTING

DIZA TRANSPORT SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تف2يتاحصص

ACCURCONSULTING

3EME(ETAGEا5اAPPTاIMM1ا

COMPLEXE FIRDAOUSا

،25000ا،اKHOURIBGAا

KHOURIBGAا ملغرب

DIZA TRANSPORT SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا312ا  حيا

 و دوداماشافاخريبك7ا-ا25000ا

خريبك7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.4241

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (26 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

ن2ر  دون) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (900  عر ش)
أصل)1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()

طارقات2 ميابتاريخ)10)و2ن28)2021.
ض2 ن) أحمدا )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (100
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000

طارقات2 ميابتاريخ)10)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)572.
110I

  ع28نا ستشار ت

MOOVA
إعالنامتعددا  قر ر ت
  ع28نا ستشار ت

رقما31اشارعا الميرام2الياعبداهللاا،ا
70000،ا  ع28نا ملغرب

MOOVAا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اتجزئ7ا
  2كا 7ا01ابل2كالارقما225اشق7ا

رقما01ا-ا-ا  ع28نا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.31247

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)02)و2 28ز)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را
عمر) تف2يتاحصصا  س8دا ماولي:)
حص7ا فائدةا  س8د) (1000 ب2دلر)

 سام7اب2دلر
على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:) ستقا 7ا  س8داعمراب2دلرامن)
  تس8يرالتع8ينا  س8دا سام7اب2دلر)

كمسيرالح8دا لشرك7
على) ونصا 03:)  ذيا رقم) قر را
فيا  نشاطا  تجاري) ماولي:)  زيادةا

 لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 02:)  ذيا رقم) بندا
فيا  نشاطا  تجاري) ماولي:)  زيادةا

 لشرك7
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على) ونصا 7-6:)  ذيا رقم) بندا
عمر) تف2يتاحصصا  س8دا ماولي:)
حص7ا فائدةا  س8د) (1000 ب2دلر)

 سام7اب2دلر
على) ونصا 12:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:) ستقا 7ا  س8داعمراب2دلرامن)
  تس8يرالتع8ينا  س8دا سام7اب2دلر)

كمسيرالح8دا لشرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2217.

111I

aice compta

GLOBAL HYGIENIC GROUP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
aice compta

،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا
casablanca maroc

GLOBAL HYGIENIC GROUPا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
أحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل با
  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا

  ب8ضاءا20370ا  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510157
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GLOBAL HYGIENIC GROUP
تصن8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لتس2يقا ملنتجاتا  صح78.
زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
جبالا أل ب) إقام7ا أحمدا مل اتيا
  طابق)1)رقم)2)حيا ملعاريفا  ب8ضاء)

20370)  ب8ضاء)) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داعادلا  ر مي):))500)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (:   س8دامحمداأمينا  ر مي)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا  ر ميا   س8دا
 1 طابق) (2 كا 8ف2رن8اا مرلد) جنانا
20150)  ب8ضاء)) عينا  شق) (6 شق7)

 ملغرب).
أمينا  ر مي) محمدا   س8دا
 3 جناناكا 8ف2رن8اا مرلد) عن2 نه) ()
شق7)10)كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء))

 ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عادلا  ر ميا   س8دا
 1 طابق) (2 كا 8ف2رن8اا مرلد) جنانا
20150)  ب8ضاء)) عينا  شق) (6 شق7)

 ملغرب)
أمينا  ر مي) محمدا   س8دا
 3 جناناكا 8ف2رن8اا مرلد) عن2 نه) ()
شق7)10)كا 8ف2رن8ا))20150)  ب8ضاء))

 ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726199.
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STRAVISCO

MA LOU PHARMA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
STRAVISCO

PASTEUR(APPT(N°1اRUE11ا
،اIMM(NOUR(VN(MEKNESا
MEKNES(MAROCا،50050
MA LOU PHARMAااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را
  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما222ا
تجزئ7ا  صن2برا حد فا زرلا-ا

53100ا زرلا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.1199
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (12  ملؤرخافي)
 MA(شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رأسما ها) مبلغا ( ( (LOU PHARMA
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
تجزئ7ا  صن2بر) (222  إلجتماعيارقم)
53100) زرلا ملغرب) (-  حد فا زرل)

نت8ج7ال):) عدةا سباب.
رقم) با مقرا  تصف78ا حددا لا
(- تجزئ7ا  صن2برا حد فا زرل) (222

53100) زرلا ملغرب.)
لاعين:

  س8د)ة() بنى)))رميسالاعن2 نه) ()
 وتامحمدالسع8دا وتافاصك7ابن)
53100) زرلا ملغرباكمصفي) صم8م)

)ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
تجزئ7ا  صن2برا حد ف) (222 رقم) (:

 زرل
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( بازرل)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)242.
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ACCURCONSULTING

D3DISTRA SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ACCURCONSULTING
3EME(ETAGEا5اAPPTاIMM1ا
COMPLEXE FIRDAOUSا
،25000ا،اKHOURIBGAا
KHOURIBGAا ملغرب

D3DISTRA SARL AUاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيات2طين:ا
279ا نبعاثاIIIاخريبك7ا-ا25000ا

خريبك7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7179

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.D3DISTRA SARL AU

ت2زيع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ص8ان7ا ملعد ت)  مل2 دا  غد ئ78،)

  طب78،) ستغاللانقلا ملستحدمين)

وحسابا  غير.

ت2طين:) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 25000 (- خريبك7) (III 279) نبعاث)

خريبك7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ت2 مي) طارقا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ت2 ميا طارقا   س8دا

 25000 خريبك7) (1 حيا  قدس) (357

خريبك7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ت2 ميا طارقا   س8دا

 25000 خريبك7) (1 حيا  قدس) (357

خريبك7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)346.
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  رفاغياه2 دونك
AQUADEMAR SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ت2س8عانشاطا  شرك7ا
  رفاغياه2 دونك

127امكرراشارغا وحسنا  تانياا
  طابقا11ارقما  شق7ا115ا  د را
  ب8ضاءا،ا12000،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
AQUADEMAR SARLاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعيا127امكررا
،اشارعاحسنا  ثانيا،ا  طابقا11ا،ا
  شق7ا115،ا  د را  ب8ضاءا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.111311

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2019 أكت2بر) (15 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
،  تي) جم8عا ملعامالتا  عقاري7)
إطارا  ق2 نينا  نافذة) فيا تدخلا

 وخاص7ابا تط2يرا  عقاري.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

دجنبر)2019)تحتارقم)724434.
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ف8دكات

ADER CONSTRUCTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
ف8دكات

3امكررازنق7اباست2را ملدون7ا
 و دودةامكناسا،ا50000،امكناسا

 ملغرب
ADER CONSTRUCTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياف8الارقما
125ا ملنص2راطريقا ك2ر يامكناسا

-ا50050امكناسا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.42943

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2021 أبريل) (24 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«400.000)درهم«)أيامن)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
دو2ن) معا مقاص7ا إجر ء) ( (: طريق)
  شرك7ا ملحددةا ملقد رالا ملستحق7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3260.

116I

FIDASSURCO

H-RAF HOUSE CLEANING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FIDASSURCO

SAKAN(AKARIااCا1اMASSIRAا

،ا17ا1ER(ETAGE(APPTا95اIMMا

MARRAKECH(MAROCا،40000

H-RAF HOUSE CLEANINGاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا هناا
رقما992اتسلطانتاسعادةامر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116449

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 H-RAF(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. HOUSE CLEANING

تنظ8ف) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

,بستن7,)حر س7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)إقام7ا هنا)
رقم)992)تسلطانتاسعادةامر كش)-)

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8داأشرفا  عرلري)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داأشرفا  عرلري))عن2 نه) ()
عمارة) س8ديا دربا  عب8دا (2 رقم)

مر كش)40000))مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داأشرفا  عرلري))عن2 نه) ()
عمارة) س8ديا دربا  عب8دا (2 رقم)

مر كش)40000))مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125464.
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socogese

«I.C.C PROPERTY«
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

socogese
Prince(Héritier(Résidenceا.Bdا
Fèsا،30000ا،اMly(El-Kamel(Fèsا

Maroc
«I.C.C PROPERTY«اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقطع7ارقما
1اتجزئ7ال 8لي.ازنق7اض2ياتا  طابقا
 ألللا ملدون7ا و دودة.ا-ا30000ا

فاسا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.3379
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)15)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)
ل 8لي.) تجزئ7ا (1 رقم) »قطع7ا من)
ض2ياتا  طابقا ألللا ملدون7) زنق7ا

فاسا ملغرب«) (30000 (-  و دودة.)
إلى)»شارعامحمدا وخامس))-)31000 

صفرل)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابصفرل)

2021)تحتارقم)2021/362.
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STE ZIZ COMPTA

STE ACHBA CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
STE ZIZ COMPTA

RUE MOHAMED EK KORIا
،52000ا،اERRACHIDIAا39ا°Nا

ERRACHIDIA MAROC
STE ACHBA CARاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 الر�ضيارقما25ااشارعاعبدا مل2منا

بناعليا  رش8دو7ا-ا52000ا
  رش8دو7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
15105

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ACHBA CAR
كر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تابدلناسائق.
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 الر�ضيارقم)25))شارعاعبدا مل2منابن)
52000)  رش8دو7) (- عليا  رش8دو7)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
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 50 ( (: سلطاني) سل8مانا   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 950 ( (:   س8داعبداهللااسلطاني)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داسل8ماناسلطانياعن2 نه) ()
30حيا  قدس) رقم) (04  مل م2ع7)
  رش8دو7)52000)  رش8دو7ا ملغرب.
  س8داعبداهللااسلطانياعن2 نه) ()
حيا  قدسارقم)29)  رش8دو7)52000 

  رش8دو7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
محمد) س8ديا غاليا بلا   س8دا
تزم2ريتا وخنك) قصرا عن2 نه) ()
  رش8دو7))52000)  رش8دو7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 29 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)1006.
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CTH AUDIT ET CONSEIL

2A PUB
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

CTH AUDIT ET CONSEIL
5اBOULEVARD ZERKTOUNIا

RES LA TOURETTEا
،20360ا،CASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

2A PUBاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

أمبرل زات2ماساقطع7ا6،ا ملعارفا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.195231
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (12  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(،6 قطع7) ت2ماسا أمبرل زا »زنق7ا
20000)  د را  ب8ضاء) (-  ملعارف)
 ملغرب«)إلى)»2)شارعا ملسيرةا وخضر ء)

 قام7امانج2اطابق)3 - 20000)  د ر)

  ب8ضاء)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

24932- رقم) تحتا (2021 و2 28ز)

.725613
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S F M

 Wafa Assurance Real Estate

Management
تأسيساشرك7ا ملساهم7

S F M

71,ا،اrue(Allal(ben(Abdallahا

Casablanca(Marocا،20000

Wafa Assurance Real Estateا

Managementا»شرك7ا ملساهم7«ا

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا،اشارعا

عبدا ملؤمنا-،ا20000ا  د را  ب8ضاءاا

 ملغرب

إعالناعناتأسيسا»اشرك7ا

 ملساهم7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.510225

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21

 ألسا�ضيا شرك7ا ملساهم7اباملميز ت)

  تا 78:

شكلا  شرك7):)شرك7ا ملساهم7).

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 Wafa Assurance Real Estate

.Management

وكمن) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

غرضا  شرك7افي:)

جم8عا  عقار ت،) ملبن78) - قتناء)

ألاغيرا ملبن78،)لإكسابا  ق8م7ا هااأل)

إعادةاتأه8لهاابجم8عا ألشغال؛

ألا الستغالل) -  تدبير،)  ب8عا

أل) عقارا بجم8عا  ك8ف8اتا كلا

ح تاغرض) منا  عقار تا مجم2ع7ا

منهي،)تجارياألاس8احي؛

- الستئجاراو م8عا  عقار ت؛

لإبر م) در س7ا و دلىا -جم8عا

با تم2يل) جم8عا  عق2دا ملتعلق7ا

ل  تدبيرا كلا ملؤسساتاألا ملركبات)

  عقاري7؛

محفظاتا  ق8م) جم8عا -تدبيرا

من) ألا  سند تا ملصدرةا   عقاري7ا

طرفاأشخاصامعن2ييناألاخ2 ص؛

ألا ملصاوح) ت2ليا ملشاركاتا (-

طريقا  تقدم7ا و زئ78،) عنا

ألاشر ء) تقدم7ا النصهارال الكتتابا

جم8عا ملقالالت) فيا   سند ت،)

 مل2ج2دةاألافياط2را  تك2ينال  تيا ها)

غرضامماثلاألامرتبطابغرضها.

شارع) (، (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

20000)  د را  ب8ضاء)) (- عبدا ملؤمن)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7:))99)سن7.

 300.000 ليبلغارأسمالا  شرك7)

درهم،

مقسماكا تالي:

 WAFA ASSURANCE   شرك7)

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  2.996

 لحص7).

  س8دامحمدارمسيساعرلب):))1 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
زكاري) خ8اطا بنا مريما   س8دةا

درهم) (100 1)حص7ابق8م7) ( (: حسني)

 لحص7).

 1 ( (: فاتحي) حاتما محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 S.I PANORAMA :  1   شرك7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

مجلس) أعضاء) ألا  ملتصرف2نا

  رقاب7:)

عرلب) رمسيسا محمدا   س8دا

بصفته) ()  رئيسا ملدورا  عام)
(- زنق7ا ملح8طا  هندي) (،7 عن2 نه) ()

20000)  د را  ب8ضاء) عينا  ذئاب)

 ملغرب

 WAFA ASSURANCE   شرك7)

(،1 عن2 نه) () متصرفا بصفته) ()

20000)  د ر) عبدا ملؤمن) شارعا

  ب8ضاء)) ملغرب)

زكاري) خ8اطا بنا مريما   س8دةا

حسنيابصفته) ()متصرفاعن2 نه) ()

14)مكرر،)زنق7ا  صنعاني)-)حيار سين)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

فاتحي) حاتما محمدا   س8دا

(،10 عن2 نه) () متصرفا بصفته) ()

عثمان،) إقام7ا عبدا ملؤمنا شارعا

 22 رقم)   طابقا وخامس،)  شق7ا

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

مر قباألامر قبيا وحسابات):

  شركHDID(7))) (بصفتها ملر قب)

 لحساباتاعن2 نه) ()4،)زنق7ا ملعطي)

20000)  د را  ب8ضاء) أنفا) (- جزللي)

 ملغرب

مقتض8اتا  نظاما ألسا�ضي)

ت2زيع) لا بتك2ينا الحت8اطيا  ملتعلق7ا

 ألرباح):

وتك2نا ملخصصا الحت8اطي)

  قان2نيالتخص8صا  نتائجا  صاف78)

هذ ا  ربح،) لمنا   سابق7ا ملرحل7،)

تقتطع) أنا ومكنا ل مع78ا  عام7ا

جم8عا ملبا غا  ربحا  قابـلا لت2زيع)

منا  ربحا  صافيا لسن7ا ملا 78،)

أن) منا ملناسبا ترىا بعدا  تيا

أم2 ل) و م8عا تستعملهااكمخصصا

ترح8لهاامناجدود؛) ألا  الحت8اط8اتا

لجد) إنا ومنحا  رص8دا أنا ومكنا

 لمساهميناعلىاشكلارب8حات.

 إلمت8از تا وخاص7ا ملنص2ص)

عليهاا كلاشخص):

بقب2ل) متعلق7ا مقتض8اتا

تف2يت)  ألشخاصا ملخ2لا هما

 ألسهمالتع8يناجهازا  شرك7ا ملخ2ل)

 ها  بثافياطلباتا  قب2ل):

وخضعاتف2يتا ألسهماإلىا ألغ8ار)

 قب2لامجلسا إلد رة.).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 09 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726243.
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fiducinfo(sarlau

 CABINET D’EXPERTISE
AOUAM

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

fiducinfo(sarlau
,Résidence(FAJWAا,B12ا°Nا

Boulevard Hassan IIا
،40000ا،اMARRAKECHا

Marrakech Maroc
CABINET D’EXPERTISE AOUAMا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملسارا
طريقا سفيا،ا  تقس8مارقما354ا،ا
  طابقا1ا،اشق7ا1امر كشا-ا40000ا

مر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116729
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (21
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
.CABINET D’EXPERTISE AOUAM
غرضا  شرك7ابإوجاز):))-)خبيرافي)

تس2ي7امطا باتا  تأمين.
)-) الستشار تافيا مل8كان8كاا  عام7)

ل  صناع78.
:) ملسار) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(، (354 ،)  تقس8مارقم) طريقا سفي)
  طابق)1)،)شق7)1)مر كش)-)40000 

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

: عبدا  لط8فا ع2 م)    س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبدا  لط8فا ع2 م)   س8دا
عن2 نه) () قام7ابيتا  فتحاعمارة)11 
 20250 1)عينا  سبعا  ب8ضاء) شق7)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا  لط8فا ع2 م)   س8دا
عن2 نه) () قام7ابيتا  فتحاعمارة)11 
 20250 1)عينا  سبعا  ب8ضاء) شق7)

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2171.
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STE CAMELIA COF SARL AU

EROBI TECH شركة
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
STE EROBI TECH SARL

RUE(SAN(MARINO(AVاN°17ا
،اRTE(SEFROUا2اOUAFAEا

FES(MAROCا،30000
شرك7اEROBI TECHااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ارقما

17ازنق7اسانامارين2اشارعا  2فاء2ا
طريقاصفرلا-ا30000افاسا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.44659
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 أبريل) (13  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا ( (EROBI TECH شرك7)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
زنق7اسانامارين2) (17  إلجتماعيارقم)
شارعا  2فاء2)طريقاصفرل)-)30000 
فاسا ملغربانت8ج7ا عدما  ت2ف8قافي)

 نجازا ملشرلع.

لاعين:
ل) ( )  رش8بي) (   س8د)ة() دريس)
حي) غزةا شارعا رقم103) عن2 نه) ()
فاس) (30000 صفرل) طريقا   2فاء)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
رقم103  لفيا (2021 ماي) (31 بتاريخ)
(- طريقاصفرل) شارعاغزةاحيا  2فاء)

30000)فاسا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3315/2021.
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WAY CONSEIL
 SOCIETE DES TRAVAUX 

 NOUVELLES ET
«AMENAGEMENT «STNA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
WAY CONSEIL

،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا
MARRAKECH MAROC

اSOCIETE DES TRAVAUXا
NOUVELLES ETا

STNA«اAMENAGEMENT«اا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياأوتا عزىا
تارلد نتا-ا23200اتارلد نتا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7227
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
متب2ع7) تسم78ا  شرك7ا
بمختصر) عندا إلقتضاء)
 SOCIETE DES ( (: تسم8تها)
 TRAVAUX NOUVELLES ET

. «AMENAGEMENT «STNA
غرضا  شرك7ابإوجاز):)أشغالافي)

  بناء.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)أوتا عزى)

تارلد نت)-)23200)تارلد نتا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا وحسينا وتا  غازي):))200 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 200 ( (: غازي) ن2را  دونا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا وحسينا وتا  غازي)

رقم) حيا  سالما و دودا عن2 نه) ()

439 45000)لرز ز تا ملغرب.

  س8دان2را  دوناغازياعن2 نه) ()

 45200 ( قلع7ا مك2ن7) دل را غ8غاا

تنغيرا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا وحسينا وتا  غازي)

رقم) حيا  سالما و دودا عن2 نه) ()

439 45000)لرز ز تا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 29 بتاريخ) ( بتارلد نت)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)254.
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WAY CONSEIL

ATLAS 47
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

WAY CONSEIL

،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC

47اATLASاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياف8الا

 ل 8فيريا47اك2 فا  باشاا-ا45160ا

مر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
116603

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ATLAS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.47
غرضا  شرك7ابإوجاز):)إد رةاتأجير)

ف8التالا  شقق)،
•)تصدورال ستير دا  فخارال  قطع)
 ملصن2ع7امنا وحدود))لجم8عاعناصر)

  دوك2رال ألثاث.
•) ملنتجاتا  غذ ئ78ا لنباتات)
)  زه2رال  نباتات()بر ئح7ا  عط2ر.).
ف8ال) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 45160 (- 47)ك2 فا  باشا)  ل 8فيري)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 HAUBERT-REVET   س8د)
حص7) (Christophe Pierre :  500

بق8م7)100)درهما لحص7).
 BIALA-DERANGER   س8د)
  Philippe, Pierre, Alexis, Robert :
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
ل  عائل78) .-) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 HAUBERT-REVET   س8د)
عن2 نه) () (Christophe Pierre
 RUE FOUBERT 76600 LE  5
 HAVRE, France 76310 FRANCE

.FRANCE
 BIALA-DERANGER   س8د)
 Philippe, Pierre, Alexis, Robert
 AVENUE ALPHAND  5 عن2 نه) ()
 75116 PARIS  75000 FRANCE

.FRANCE
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 HAUBERT-REVET   س8د)
عن2 نه) () (Christophe Pierre
 RUE FOUBERT 76600 LE  5
 HAVRE, France 76310 FRANCE

FRANCE
 BIALA-DERANGER   س8د)
 Philippe, Pierre, Alexis, Robert
 AVENUE ALPHAND  5 عن2 نه) ()
 75116 PARIS  75000 FRANCE

FRANCE
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125630.
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WAY CONSEIL

COSMOS TECHNOLOGIE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

WAY CONSEIL
،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC
COSMOS TECHNOLOGIEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما77ا
 قام7انس8ما4ا ملسيرةا1ا45160ا-اAا

مر كشا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.47053
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (07  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 A 1 4) ملسيرة) 77) قام7انس8م) »رقم)
45160 -)مر كشا ملغرب«)إلى)»متجر)
165)  طابقا الر�ضياعمارة)  -  3 رقم)
6)عيناحم8دةاشارعاعاللا  فا�ضي))-)

45160)مر كش)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125741.
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Maitre Idriss el khatib

NEW PLAN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Maitre Idriss el khatib
،93000ا،Tetouan(Tetouanا

Tetouan Maroc
NEW PLANاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيالالو7اسنترا
بل2كا4اعمارةاباطا1امكتبا10ا
عينامل2لا-ا93000اتط2 نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29953
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 NEW (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.PLAN
:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء)
ل الشخاص)  د رةا  شركاتا

  ذ ت8ين
)ب8عالشر ء)لكر ء)  عقار ت

 د رةا  عقار ت.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)لالو7اسنتر)
بل2ك)4)عمارةاباط)1)مكتب)10)عين)

مل2ل)-)93000)تط2 نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: عدنانا ملر بط)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عدنانا ملر بطا   س8دا
 1 عمارةاباط) (4 بل2ك) لالو7اسنترا
93000)تط2 ن) 10)عينامل2ل) مكتب)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عدنانا ملر بطا   س8دا
 1 عمارةاباط) (4 بل2ك) لالو7اسنترا
93000)تط2 ن) 10)عينامل2ل) مكتب)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)-.
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Maitre Idriss el khatib

BOUNYAMED PROMO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

Maitre Idriss el khatib
،93000ا،Tetouan(Tetouanا

Tetouan Maroc
BOUNYAMED PROMOاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طريقا

رقما22ا قام7احد ئقامرجانا  طابقا
 الر�ضيابل2كادا-ا93000اتط2 نا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.22621

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (16 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ن2را  دون) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (102.579 أشر ط)
حص7ا فائدة)) (102.579 أصل) منا
 16 بتاريخ) بره2نا )ة() ومانا   س8د)

و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2542.

122I
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EXCEL COMPTA SARL AU

MARRAKECH MITTI
إعالنامتعددا  قر ر ت

EXCEL COMPTA SARL AU
 قام7الردةابا  شق7ا9ازنق7ا

 الماماعليا  حيا  شت2يا،ا40000،ا
مر كشا ملغرب

MARRAKECH MITTIا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اعمل78ا
 ب2 بامر كشا  شق7ا06اعمارةا9ا
  شطرا الللا مل م2ع7ا14ا-ا40000ا

مر كشا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.31493

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)تع8ينا  س8دة))  ساندر اكان8ال)

كمسيرةاثان78ا  شرك7)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 9:)  ذيا رقم) بندا
تع8ينا  س8دةا  ساندر اكان8ال) ماولي:)
رفق7ا ملسير) ثان78ا لشرك7ا كمسيرةا

 الصليا  س8دابرين2امانس2تي
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125224.

129I

STE TRAFISCO

S.M.E.R.V.A
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE TRAFISCO
شارعاعبدهللاا بنا  زبيرام2يلحاا

 و دودةا273ا،ا24000،ا و دودةا
 ملغرب

S.M.E.R.V.Aاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما102ا
زنق7امحمداط2فانيا و دودةا-ا

24000ا و دودةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

13407

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2017 ماي) (24

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.S.M.E.R.V.A

:)  عناو7) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

باملركباتالص8انتها

م8كان8كياإصالح.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- زنق7امحمداط2فانيا و دودة) (102

24000) و دودةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: جم2س) دن8اا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () جم2سا دن8اا   س8دةا

حيا  سالم) مهديا تجزئ7ا (3 شق7)

 و دودة)24000) و دودةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () جم2سا دن8اا   س8دةا

دن8ااجم2س)24000) و دودةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (29 بتاريخ) (  البتد ئ78اباو دودة)

2017)تحتارقم)21594.

130I

Bureau de La competencesا

consultation

OMADANTE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

Bureau de La competencesا

consultation

Angle bvd ALBAAT ET BVDا

ALFOURSSANE RUE ALQADREا

03اIMM(ALBOUCHRA(APPا

،ا2EME(ETAGE(LAAYOUNEا

70000،ا  ع28نا ملغرب

OMADANTEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 الملا  شطرا  ثانيارقما:190اا-ا

70000ا  ع28نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37431

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.OMADANTE

غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالشر ء)

ل  شبه) لت2زيعاجم8عا مل2 دا  طب78ا

لغيرها،) باالسنانا   طب78ا وخاص7ا

تصدورال ور دا مل2 دا  طب78ال  شبه)

،)  نقلال وخدماتال  تجارة)   طب78)

  عام7).....

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 -   190: رقم)  الملا  شطرا  ثانيا

70000)  ع28نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

((: بنعمر) حسنا  عل2يا   س8دا
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
 500 (   س8دامحسنا  عل2يابنعمر):)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
بنعمر) حسنا  عل2يا   س8دا
02)حي) 190)  شق7) عن2 نه) ()عمارة)

 المل)02  70000)  ع28نا ملغرب.
بنعمر) محسنا  عل2يا   س8دا
حيا  قدساتجزئ7ا  ر ح7) عن2 نه) ()
 70000 163 زنق7اسبخ7املغ8درارقم)

  ع28نا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بنعمر) حسنا  عل2يا   س8دا
02)حي) 190)  شق7) عن2 نه) ()عمارة)

 المل)02  70000)  ع28نا ملغرب
بنعمر) محسنا  عل2يا   س8دا
حيا  قدساتجزئ7ا  ر ح7) عن2 نه) ()
 70000 163 زنق7اسبخ7املغ8درارقم)

  ع28نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2231/2021.

131I

CABINET ASOFI

 ADBIB TRAVAUX
D’ALUMINIUM

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

CABINET ASOFI
5AV DE LA MARCHE VERTE RESا
،TANGERاASSAFIR(BLOC(B(N°7ا

TANGER(MAROCا،90000
ADBIB TRAVAUXا

D’ALUMINIUMاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا

ق2 سماعمارةا6ا  طابقا4ارقما152ا
  رهر ها-ا90000اطنج7ا ملغرب.

حلاشرك7
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.90327

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 و2ن28) (25  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

 ADBIB TRAVAUX   شريكا  2ح8د)

رأسما ها) مبلغا ( (D’ALUMINIUM

مقرها) لعن2 نا درهما (10.000

 6 عمارة) ق2 سما  إلجتماعيا قام7ا
  طابق)4)رقم)152)  رهر ه)-)90000 

غ8اب) (: ل) نت8ج7ا طنج7ا ملغربا

  نشاط.

با قام7) مقرا  تصف78ا حددا لا
 152 رقم) (4 6)  طابق) ق2 سماعمارة)

  رهر ه)-)90000)طنج7ا ملغرب.)

لاعين:

ل) )  بك2ريا طريق)   س8د)ة()
عن2 نه) ()زنق7اري2سارقم)11 90000 

طنج7ا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244303.

132I

ste(cofiguer(sarl

NEGO KHAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

ste(cofiguer(sarl

etage(n3ا1اav(guennad(tayebا

guercifا،35100ا،اguercif(maroc

NEGO KHALاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشهاب7ا

ه2 رةاتادرتا-ا35100اجرس8فا

 ملغرب.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.649

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (11  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  شريكا  2ح8د)NEGO KHAL))مبلغ)
لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعياشهاب7اه2 رةاتادرت)
- 35100)جرس8فا ملغربانت8ج7ال):)

 ماتحققا ياربح.
شهاب7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
جرس8ف) (35100 (- تادرت) ه2 رةا

 ملغرب.)
لاعين:

ل) ) كحلا محمد)   س8د)ة()
عن2 نه) ()دل راشهاب7اه2 رةاجرس8ف)
كمصفي) جرس8فا ملغربا (35100

)ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( بجرس8ف)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)1109/2021.
133I

STE HAJ BRAHMI SARL

STE HAJ BRAHMI SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
STE HAJ BRAHMI SARL

شارعا20اغشتاطريقا سطاردلي2 را
رم8ل7اتالناتا،ا34000،اتالناتا

 ملغرب
STE HAJ BRAHMI SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ادلي2 را
حيارم8ل7اتالناتا-ا34000اتالناتا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.1463

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2020)تقرراحل) 22)دجنبر)  ملؤرخافي)
شرك7) (STE HAJ BRAHMI SARL

مبلغ) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
رم8ل7) حيا دلي2 را مقرهاا إلجتماعيا
تالناتا ملغرب) (34000 (- تالنات)

نت8ج7ا عدماأخذا  رخص7.
لاعين:

ل) ) بر هميا م2ن78)   س8د)ة()
عن2 نه) ()حيا  رم8ل7ا  دلي2 راتالنات)
)ة() تالناتا ملغرباكمصفي) (34000

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
لفيادلي2 ر) (2020 دجنبر) (22 بتاريخ)
تالنات) (34000 (- تالنات) رم8ل7ا حيا

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
07)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)73/2021.

134I

 ألج8الا  قابض7

األجيال لألصول
شرك7ا ملساهم7

خفضارأسمالا  شرك7
 ألج8الا  قابض7

46اشارعا و يشا مللكيا  د را
  ب8ضاءا،ا20000،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
 ألج8الا ألص2لاشرك7ا ملساهم7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا46اشارعا
 و يشا مللكيا  د را  ب8ضاءا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
خفضارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.159207

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (07 في)  ملؤرخا
بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا خفضا
أي) درهم«) (1.234.639.000« قدره)
إلى) درهم«) (1.279.420.000« من)
(: طريق) عنا درهم«) (44.241.000»

تخف8ضاعدد)) ألسهم.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725904.

135I

CTH AUDIT ET CONSEIL

INVEST MABANI
إعالنامتعددا  قر ر ت

CTH AUDIT ET CONSEIL
5اBOULEVARD ZERKTOUNIا

RES LA TOURETTEا
،20360ا،CASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

INVEST MABANIا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا26اشارعا
مرسا  سلطانا  طابقا3اشق7ا1ا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.350517

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)23)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
(: مسيرونا لشرك7) ماولي:) ستقا 7ا
  س8داعصامافريدجيال  س8دةانب8ل7)

فريدجي
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
:)  س8د) تع8ينامسيراجدودا لشرك7)

عادلافريدجي
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 1:)  ذيا ( ( ( رقم) بندا

ماولي:))))1
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا
24933- رقم) تحتا (2021 و2 28ز)

.725614
136I

EUREXMA

BRITISH CENTRE TWO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

EUREXMA
127اBD ABDELMOUMENا
75ا3EME(ETAGEاRES(WALILا
BD ANFA ANGLE CLOS DEا
9EME(ETG(APPTاPROVENCEا
CASABLANCAا،20000ا،B108ا
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MAROC
BRITISH CENTRE TWOااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3ازنق7ا
أحمدا  ناصرياا-ا20000ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.107023

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 30)شتنبر)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

 وحس8نيامل8ك7))كمسيرالح8د
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725975.

137I

 ألج8الا  قابض7

األجيال لألصول
شرك7ا ملساهم7

رفعارأسمالا  شرك7
 ألج8الا  قابض7

46اشارعا و يشا مللكيا  د را
  ب8ضاءا،ا20000،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
 ألج8الا ألص2لاشرك7ا ملساهم7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا46اشارعا
 و يشا مللكيا  د را  ب8ضاءا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.159207

بمقت�ضىا و معا  عام)
و2ن28) (07 في)  إلستثنائيا ملؤرخا
رأسمالا  شرك7) رفعا تما (2021
درهم«) (450.000.000« قدره) بمبلغا
إلى) درهم«) (44.241.000« من) أيا
((: عناطريق) درهم«) (494.241.000»

.-
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725904.

132I

Maitre Idriss el khatib

BOUNYAMED PROMO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

Maitre Idriss el khatib
،93000ا،Tetouan(Tetouanا

Tetouan Maroc
BOUNYAMED PROMOاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طريقا
  2طن78ارقما22ا قام7احد ئقا
مرجانا  طابقا الر�ضيابل2كاداا-ا

93000اتط2 نا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22621
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
22) قام7) رقم) »  طريقا  2طن78ا
حد ئقامرجانا  طابقا الر�ضيابل2ك)
إلى) تط2 نا ملغرب«) (93000 (- ( د)
»تجزئ7احياباباسبت7ارقم)14) ملحل)
13000)  فن8دق))  -  1 ن2ر)  ملسمىا

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2542.
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FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 STE )اسور بروجي ش.م.م (
ASSOUR PROJET SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

»B«اHAY(BARAKA(SOFIAا
،50300ا،اBUREAU(N°01ا
BOUFEKRENE MEKNESا

MAROC
)ا س2رابرلجياش.م.م(اSTEا

ASSOUR PROJET SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلاكائنا
بتجزئ7اوق2تا1ارقما504اا وحاجبا

51200ا وحاجباا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53751
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):))) س2ر)
 STE ASSOUR ش.م.م() برلجيا

.         PROJET SARL
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)ب8عام2 د)

  بناء)با تقس8ط)
-) الشغالا ملختلف7)

-)ب8عا 2 زما  بناء)با تقس8ط)
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلاكائن)
) وحاجب) (504 رقم) (1 بتجزئ7اوق2ت)

51200) وحاجب)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: سف8ان)   س8دا  قر�ضيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: محمد)   س8دا  قر�ضيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  قر�ضياسف8اناعن2 نه) ()
 45200 تنغير) تغزلتا تذفا تا دل را

تنغيرا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا   س8دا  قر�ضيا
لرز ز ت) تجزئ7افضر ك2ما (257 رقم)

45000)لرز ز تا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  قر�ضياسف8اناعن2 نه) ()
 45200 تنغير) تغزلتا تذفا تا دل را

تنغيرا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3279.
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WAY CONSEIL

OULAHYANE BOIS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

WAY CONSEIL
،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC
OULAHYANE BOISاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ادل را
شك2ر اجماع7اسعادةاا-ا45160ا

مر كشا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.40137

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (10  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا (OULAHYANE BOIS
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل ر)
 45160 (- ( سعادة) جماع7ا شك2ر ا
نت8ج7ا 2قف) مر كشا ملغربا

  نشاط.
لاعين:

ل) ألوح8انا ( و2سف)   س8د)ة()
تجزي7) أسكج2را س2ك2ماا عن2 نه) ()
مر كشا ملغرب) (45200  2 ( بر دي)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
دل ر) لفيا (2021 و2ن28) (10 بتاريخ)
 40020 (- ( سعادة) جماع7ا شك2ر ا

مر كشا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125734.
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BUMACOF SARL
 ANSOUSS DISTRIBUTION

MORROCCO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

BUMACOF SARL
355شارعامحمدا وخامسا  طابقا
4رقما57،ا20300،ا  د را  ب8ضاءا

 ململك7ا ملغرب78
ANSOUSS DISTRIBUTIONا
MORROCCOاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياRES ELا
FAJER TRE Gااعمارةا19ارقما6ا
  برن2�ضيا-ا20600ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.274923
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)26)دجنبر)2019)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 19 عمارة) ( (RES EL FAJER TRE G»
20600)  د ر) (- 6)  برن2�ضي) رقم)
32)عمارة) إلى)»رقم)   ب8ضاء) ملغرب«)
عليازنق7)12)ب2رك2ن)-)20040)  د ر)

  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

شتنبر)2020)تحتارقم)747660.
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BATELEC4YOUبات8ل8ك4و2ااااا
BATELEC4YOU     باتيليك4يو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
BATELEC4YOUبات8ل8ك4و2ااااا
  د را  ب8ضاءاا26اشارعامرسا
  سلطانا  طابقا1اارقماا3ا،ا
20490،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

BATELEC4YOUااااابات8ل8ك4و2اا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  د را

  ب8ضاءاا26ااشارعامرسا  سلطانا
  طابقا1اارقماا3ااا-ا20490ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502429
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

BATELEC4YOU)))))بات8ل8ك4و2).
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  بناء),) ألشغالا كهربائ78)؛) ألشغال)
م8اه) لا )  صرفا  صحيا ؛)  ملدن78)
؛) ستير د) شبكاتا  طرق) (,   شرب)

لتصدور؛) ملستلزمات))  زر ع78).).
:)  د ر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعامرسا  سلطان) ( (26 (   ب8ضاء)
20490)  د ر)  -    3 ( رقم) ( (1   طابق)

  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: ( ( ( ( ناصر) و2نسا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: (   س8دا وحسنامنص2ر)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ناصرا و2نسا   س8دا
 7 رقم) (23 مج) مبارك7ا حيا  قدسا
20600)  د را  ب8ضاء)   برن2�ضي)

 ملغرب.
  س8دا وحسنامنص2ر))عن2 نه) ()
9)شق7) 1)رقم) إقام7ابالدا وخيرازنق7)
20470)  د ر) عينا  شق) (1 طابق) (6

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ناصرا و2نسا   س8دا
 7 رقم) (23 مج) مبارك7ا حيا  قدسا
20600)  د را  ب8ضاء)   برن2�ضي)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.
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WAY CONSEIL

OMAPI

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

WAY CONSEIL

،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC

OMAPIاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا ملسيرةا

1ابارقما216ا-ا45160امر كشا

 ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.45995

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (07  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (OMAPI

 500.000 رأسما ها) مبلغا  ملحدلدةا

مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما

 45160  -  216 رقم) با (1  ملسيرة)

نت8ج7ا 2قف) مر كشا ملغربا

  نشاط.

لاعين:

)  عمري) ( عبدا وحك8م)   س8د)ة()

 216 رقم) با (1 عن2 نه) () ملسيرة) لا

)ة() 45160)مر كشا ملغرباكمصفي)

 لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

بتاريخ)07)و2ن28)2021)لفيا ملسيرة)1 

بارقم)216 - 45160)مر كشا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125745.
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FLASH ECONOMIE

JORF FOOD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

JORF FOOD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة،ا

رأسما هاا500.000ادرهم
مقرهاا  رئي�ضيابرقما61،اشارعاال 7ا
واق2ت،از لي7امصطفىا ملعاني،ا
  طابقا2،ارقما62،ا  د را  ب8ضاء
  تعريفا مل2حدا لمقال 7ارقما

002242302000010
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدة
ألال:)بم2جباعقداعرفيامؤرخافي)
(،2021 و2ن28) (04 في)   د را  ب8ضاء)

قامتاكلامن):
 WEST شرك7اليستاستايشنز) (·
رأسما ها) ش.ح.م.م.،) (،STATIONS
مقرهاا  رئي�ضي) درهم،) (100.000
أكت2بر،) (6 زنق7) بشارعا ملسيرة،)
  طابق)3،)  شق7)3،)  د را  ب8ضاء،)
رقم) با س لا  تجاريا مق8دةا
مدوح7) تمثلهاا  س8دةا (،464155
حضري،) وحامل7ا لبطاق7) شباعا

K404620(2طن78ا لتعريفارقم  
 وحامل7ا ـ)2500)حص7؛

 LA الكرين28ت8ير) شرك7ا (·
ش.ح.م.م.،) (،GRIGNOTIERE
مقرها) درهم،) (500.000 رأسما ها)
  رئي�ضيابا عمارةارقم)2،)  طريق)114 
تجاهاب2سك2ر،)  د را  ب8ضاء،)مق8دة)
(،411261 رقم) با س لا  تجاريا
ومثلهاا  س8داو2سفا  لعبي،) وحامل7)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا

BE509226
 وحامل7ا ـ))2500)حص7؛

ح ت)   نظاما ألسا�ضيا شرك7ا
مسؤل 78امحدلدةاكمااولي:

JORF FOOD(السم:)جرفاف2د (·
واق2ت،) ال 7ا شارعا (،61 ·) ملقر:)
(،2 مصطفىا ملعاني،)  طابق) ز لي7ا

رقم)62،)  د را  ب8ضاء
هدفا  شرك7:) ختصاص) (·
 15  ملطعم7اببطاق7اخدم7اأقلامن)

شخصا.
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مناتاريخ) سن7ا بتد ء) (99 ·) ملدة:)
  تأسيس.

درهم) (500.000 ·)  رأسمال:)
 100 5.000)حص7ابق8م7) مقسماإلى)

درهما كلاحص7.
تع8ينا  س8دة) تما ·)  تس8ير:)
مدوح7اشباعاحضريال  س8داو2سف)
محددة،) غيرا ملدةا مسيرونا   لعبيا

وتصرفانامعا.
تبتدئا  سن7) ( ( ( ·)  سن7ا ملا 78:)
 ملا 78افي)1)وناورالتنتهيافي)31)دجنبر.
في) (5% تخصص) ·) ألرباح:)
 الحت8اطيا  قان2ني،)ل  باقياوخصص)

حسباقر را  شريكين.
ثان8ا:)تماتق88دا  شرك7افيا  س ل)
رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاريا
509491)بتاريخ)05)و2 28ز)2021)لتم)
و2 28ز) (05 بتاريخ)  إلود عا  قان2نيا

2021)تحتارقم)725416.
 لخالص7ال  تذكير

ه8ئ7ا  تس8ير
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ف8كام8د

GROPC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
ف8كام8د

3،اشارعا  2حدةا  طابقا ألللارقما1ا
،ا93000،اتط2 نا ملغرب

GROPCاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا6اشارعا
شك8باأرسالناا-ا93000اتط2 نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29277
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GROPC
شر ء) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل) أجهزةا  كمب28ترا لت2زيعا لب8عا
  رلب2تاتال  بر مجال  ل2 زما ملكتب78)
مكافح7ا  سرق7) لمعد تا ل ألثاثا

لمكافح7ا وحر ئق
لإنشاء) بر مجا  كمب28ترا -تط2يرا

م2 قعا  2يب.
-تط2يراخدماتا  ذكاء) الصطناعي
ل وحاس2ب) -ترك8با  برمج8اتا

ل  شبكاتا  كهربائ78.
- ملساعدة)،)ل  ص8ان7)،)ل إلصالح)

ألجهزةا  كمب28تر.
ل ملش2رةا  فن78) - ملر قب7ا

ل ملر قب7.
ل إلعالنات) ل إلعالنا -  تصم8ما

ل التصاالت)...
-  تدريبال ملساعدةا  فن78.

- ستير دالتصدور)؛
لت2زيعا ملنتجات) -تس2يقا

 ملست2ردة
جم8عا  عمل8ات) عاما لبشكلا
ل ملا 78) ل  تجاري7ا   صناع78ا
ل  غيرا  عقاري7ا ملرتبط7) ل  عقاري7ا
بشكلامباشراألاغيرامباشراباألغر ض)
أل) مشابه7ا أغر ضا ألا إ يهاا  ملشارا

مماثل7..
شارع) (6 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تط2 ن) (93000 (- ( أرسالن) شك8با

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ( محمدا قزيم)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ( محمدا قزيم)   س8دا
 93000   22 ( شارعاعمرا ملختارارقم)

تط2 نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( محمدا قزيم)   س8دا
 93000   22 ( شارعاعمرا ملختارارقم)

تط2 نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (30 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتط2 ن)

2021)تحتارقم)1269.
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FLASH ECONOMIE

 Etablissement CARDIFF
)INTERNATIONAL )Privé

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Etablissement CARDIFFا
(INTERNATIONALا)Privé

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا قام7ار ميا
7ازنق7اسبت7ا  طابقا2امكتبا2ا

  د را  ب8ضاء
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
510059

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
تسم8تها:)) بمختصرا  القتضاء)
 Etablissement CARDIFF

(INTERNATIONAL (Privé
تشغ8ل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
جم8عا ألص2لا  تجاري7ا لتعل8ما  عام)
ل البتد ئيال  ثان2يال  عاليال  تدريب)

 ملنهي.
 ستشار تالتنظ8ما  ندل ت.

تنظ8ما  ندل تالدلر تا  تعل8م)
ل ملساعدةا  هندس78)  ملستمرا
أل) و م8عا  شركاتا ل ملش2رةا

 ملؤسساتا  عام7األا وخاص7..
:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ر مي)7)زنق7اسبت7ا  طابق)2)مكتب)2 

  د را  ب8ضاء
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داحمدامباركاسع8دا لاعامر)
 100 بق8م7) حص7ا (1.000 (:   كعبي)

درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داحمدامباركاسع8دا لاعامر)

  كعبي
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داحمدامباركاسع8دا لاعامر)

  كعبي
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726173.

147I

ste(cofiguer(sarl

 STE BEKKHOUCHA MULTI
SERVICES

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

ste(cofiguer(sarl
etage(n3ا1اav(guennad(tayebا
guercifا،35100ا،اguercif(maroc
STE BEKKHOUCHA MULTIا
SERVICESاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
ملكاعبداهللاارقما13جرس8فا-ا

35100اجرس8فا ملغرب.
حلاشرك7
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.699

قر را  شريكا  2ح8د  بمقت�ضىا
تقرر) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا
مسؤل 78) ح تا شرك7ا حلا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
 STE BEKKHOUCHA MULTI
 10.000 مبلغارأسما ها) ( (SERVICES
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
تجزئ7املكاعبداهللاارقم)13جرس8ف)
- 35100)جرس8فا ملغربانت8ج7ال):)

 ماتحققا ياربح.
تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
(- ( 13جرس8ف) رقم) هللاا عبدا ملكا

35100)جرس8فا ملغرب.)
لاعين:

ل) بخ2ش7ا ( رحال)   س8د)ة()
تجزئ7املكاعبداهللاارقم) عن2 نه) ()
13 35100)جرس8فا ملغرباكمصفي)

)ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( بجرس8ف)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)1110/2021.
142I

STE REVCOMPTA

SICOMEK
إعالنامتعددا  قر ر ت
STE REVCOMPTA

عمارةارقما02ا  طابقا الللا  شق7ا
04اشارعا كر ا ملدون7ا و دودةا
مكناسا،ا50000،امكناسا ملغرب
SICOMEKا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا  حيا
  صناعياعيناسل2كيامكناساا-ا

50000امكناسا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.41227

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)12)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ب8عاجم8عا وحصص) علىا  ملصادق7ا
 الجتماع78ا ملقدرةافي)40000)حص7)
 SOCIETE(مناطرفا  شريكا  2ح8د
ج2 د) LEO MINOR) لىا  س8دا

 المر ني
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 6:)  ذيا رقم) بندا
مساهم7ا  س8د) ) صبحتا ماولي:)
فيا  شرك7ابمااقدرها) ( ج2 دا المر ني)

4000000)) ربع7امالوين()درهما
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ثرعمل78ا  تف2يتا صبحا لس8د)
ج2 دا المر نياكاملا وحصصا  لتي)
) ربع2نا  ف()حص7) (40000 قدرها)
درهما كل) (100 بق8م7)  جتماع78ا

ل حدةامنها
على) ونصا 15:)  ذيا رقم) بندا
باملسيرا  سابق) ماولي:) الحتفاظا
  س8داج2 دا المر نياكمسيرالاشريك)

لح8دا لشرك7
بندارقم)16:)  ذياونصاعلىاماولي:)
هذ ) صالح8اتا بجم8عا  الحتفاظا
لا  شريك) تغ8ير لمسيرا بدلنا   بندا

  2ح8دا  س8داج2 دا المر ني
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3390.
149I

Htm construction

Htm construction
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Htm construction
عزيبا وحاجاقدلرا  بساتيناإقام7ا9ا

رقما2ا،ا90010،اطنج7ا ملغرب
Htm constructionاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعزيبا

 وحاجاقدلرا  بساتيناإقام7ا9ارقما2ا
طنج7ا90010اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116315

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 Htm (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.construction

مقال 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء)ل الشغالا  عم2م78)

.Gros œuvre , BTP

عزيب) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 وحاجاقدلرا  بساتيناإقام7)9)رقم)2 

طنج7)90010)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داه8تما  غربي)):))100)حص7)

بق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ه8تما  غربيا   س8دا

 90030 17 رقم) (12 حياب2شتهازنق7)

طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ه8تما  غربيا   س8دا

 90030 17 رقم) (12 حياب2شتهازنق7)

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (10 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)242223.

150I

fiduas
RIAD OUMAIMA

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

ت2س8عانشاطا  شرك7ا
fiduas

54اbd gran ceinture hayا
،20570ا،اmohammadiا

casablanca maroc
RIAD OUMAIMAاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا الجتماعياطريقا110ا
شارعالا ملنطق7ا  صناع78اعينا

  سبعاحيا ملحمديا،ا  د را  ب8ضاءا
-ا20000اا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)12)ماي)2021)تمتاإضاف7)
إلىانشاطا  شرك7)  ألنشط7ا  تا 78ا

 وحالي):
تجزئ7ا الر �ضيا لبناء).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726133.
151I

EUROMED COMPTA-SARL

TOGATHER DISTRIBUTION
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EUROMED COMPTA-SARL
1er(etage(Immا4ا°Bureau(Nا
Lot(Al(Massarا1106ا°Nا
،40000ا،اQI(Marrakechا
MARRAKECH MAROC

TOGATHER DISTRIBUTIONاا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا6ا

 ملعزلزي7ا  شق7ارقما1ا  طابقا ألللا
-امر كشا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116791

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. TOGATHER DISTRIBUTION

تنشط) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مع) فيا  تجارةا  عام7ا   شرك7ا

 إلستير دال  تصدور.

 6 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 ملعزلزي7ا  شق7ارقم)1)  طابقا أللل)

-)مر كش)-)40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 5.000 ( (: نب8ل) بنهاا أوتا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 5.000 (: نب8ل) بنهاا أوتا   س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () نب8لا بنهاا أوتا   س8دا

مر كش) (40000 ( حيا  2حدةاأزيالل)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () نب8لا بنهاا أوتا   س8دا

مر كش) (40000 ( حيا  2حدةاأزيالل)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125242.

152I

كبادكاف

CHAOUI CASH
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
كبادكاف

49اشارعا و يشا مللكيا
  طابق4رقم13ا،ا62000،ا  ناض2را

 ملغرب
CHAOUI CASHاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيازرل  7ا
بنيا نصارا-ا62050ا  ناض2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2093
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CHAOUI CASH
تح2يل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 الم2 لالطن8ا)
لادل 8ا.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيازرل  7)
بنيا نصار)-)62050)  ناض2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: سع8د)   س8دا  شاليا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: رش8د)   س8دا  شاليا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () سع8دا   س8دا  شاليا
 62024 فرخان7) تيسمغينا دل را

  ناض2را ملغرب.
عن2 نه) () رش8دا   س8دا  شاليا
 62024 فرخان7) تيسمغينا دل را

  ناض2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () سع8دا   س8دا  شاليا

 62024 فرخان7) تيسمغينا دل را

  ناض2را ملغرب

عن2 نه) () رش8دا   س8دا  شاليا

 62024 فرخان7) تيسمغينا دل را

  ناض2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2093.

153I

BIG ACCOUNTING

MOZI SPORT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

BIG ACCOUNTING

ANGLE RUE TCHAIKOFSKYا

ET SAYID KOTB RES JOUBA Bا

1اENTRE(SOL(N/52،ا90000،ا

TANGER MAROC

MOZI SPORTاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملصلىا

قساري7ا  سالما  طابقا ألر�ضيا

 ملحلارقما5ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.59325

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

2013)تقرراحل) 25)دجنبر)  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

  MOZI SPORT   شريكا  2ح8د)

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغا

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملصلى)

قساري7ا  سالما  طابقا ألر�ضيا ملحل)
رقم)5 - 90000)طنج7ا ملغربانت8ج7)

ل):)شرك7اغيرامشغب7.

لاحددامقرا  تصف78اباحيا ملصلى)

قساري7ا  سالما  طابقا ألر�ضيا ملحل)
رقم)5 - 90000)طنج7ا ملغرب.)

لاعين:
  س8د)ة()أن2ر))  لعبيالاعن2 نه) ()
قساري7ا  سالما  طابق) حيا ملصلىا
طنج7) (90000  5  ألر�ضيا ملحلارقم)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
حيا ملصلىاقساري7ا  سالما  طابق) (:

 ألر�ضيا ملحلارقم)5
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
وناور) (02 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2014)تحتارقم)117.
154I

مكتبا وحساباتاحال
 STE OULED CHBANA

LILISKANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
مكتبا وحساباتاحال

20اشارعا  د خل7ا  طابقا الللاقري7ا
 و ماع7ا،ا20430،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
STE OULED CHBANAا

LILISKANEاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا61امحجا
ال 7اواق2تا  رقما39ا  طابقا الللا-ا

20000ا  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509323
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.OULED CHBANA LILISKANE
منعش  (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري).
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61)محج) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ال 7اواق2تا  رقم)39)  طابقا اللل)-)

20000)  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () حم8دا   س8دا  هالليا
دل را  كريمطاتا لالدا شبان7)26050 

 بنا حمدا ملغرب.
عبد  رز ق)   س8دا  هالليا
 26050 ر سا  عين) مركزا عن2 نه) ()

 بنا حمدا ملغرب.
  س8دا  هالليا وحسيناعن2 نه) ()
دل را  كريمطاتا لالدا شبان7)26050 

 بنا حمدا ملغرب.
  س8دا  هاللياب2شع8باعن2 نه) ()
دل را  كريمطاتا لالدا شبان7)26050 

 بنا حمدا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا   س8دا  هالليا
دل را  كريمطاتا لالدا شبان7)26050 

 بنا حمدا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () حم8دا   س8دا  هالليا
دل را  كريمطاتا لالدا شبان7)26050 

 بنا حمدا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725342 .
156I

MAROC TECHNIQUEا
MANAGEMENT SARL

  EDAMOUNE LITANCHI’ATE
AL BARAIM

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

MAROC TECHNIQUEا
MANAGEMENT SARL

AVENUE ESSALAM RESIDENCEا
2EMEاBLOC(BااCHOUROUKا
TANGER(AVENUEاETAGE(N°4ا

ESSALAM RESIDENCEا

2EMEاBLOC(BااCHOUROUKا

،90000ا،TANGERاETAGE(N°4ا

TANGERا ملغرب

ALااEDAMOUNE(LITANCHI‘ATEا

BARAIMااااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 ملح8طا 2طارقماا59ااطريقا  رباطا

حيامسنان7اطنج7ا-ا90000اطنج7اا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

114293

 11 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 مارس)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 EDAMOUNE LITANCHI’ATE  AL

.   BARAIM

رلض) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 طفال)

حضان7.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

59))طريقا  رباط) (  ملح8طا 2طارقم)

طنج7)) (90000 (- حيامسنان7اطنج7)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 50 ( (:   س8دةا  د م2نا ط8ف7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 50 ( (:   س8دةا  د م2نا سماء)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةا  د م2نا ط8ف7اعن2 نه) ()

طنج7) مكر عا جامعا شارعا ملض8قا

90000)طنج7ا ملغرب).

  س8دةا  د م2نا سماء)عن2 نه) ()
زنق7)) زرلرقم)02))بيساجامعامكر ع)

طنج7)90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةا  د م2نا ط8ف7اعن2 نه) ()
طنج7) مكر عا جامعا شارعا ملض8قا

90000)طنج7ا ملغرب)
  س8دةا  د م2نا سماء)عن2 نه) ()
زنق7)) زرلارقم)02))بيساجامعامكر ع)

طنج7)90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (01 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)240965.
157I

REVI-CO CONSEIL ETا
FORMATION

 GDE CONSULTING SARL
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

REVI-CO CONSEIL ETا
FORMATION

20اAVENUE PRINCE MOULAYا
EME(ETAGEا4اABDELLAHا
،اMEKNESا.7V.NاBUREAUا
meknes(marocا،50000

GDE CONSULTING SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما1137ا
  طابقا الر�ضيارياضا  عمر نا

  شطرا7امكناسا-ا50020امكناسا
 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53769
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (03
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 GDE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CONSULTING SARL AU

ممتر) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مر قب

 ستير د)-)تصدور

 ملناقص7.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

1137)  طابقا الر�ضيارياضا  عمر ن)

مكناس) (50020 (- مكناس) (7   شطر)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

1.000)حص7) ( (:   س8دارب8عاعقار)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عقارا رب8عا   س8دا

 01 رقم) ها عمارةا 4سا   بستان)

مكناس) (50020 مكناس) ليسالنا

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عقارا رب8عا   س8دا

 01 رقم) ها عمارةا 4سا   بستان)

مكناس) (50020 مكناس) ليسالنا

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3300.

152I

SOBEGEST

STE PHINGOO MAROC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

SOBEGEST

APPTاN°183اLOT(YASMINE1ا

،ا2ème(ETAGE(CHARAFاN°3ا

MARRAKECH(MAROCا،40000

STE PHINGOO MAROCاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا34اشارعا
عقب7اشق7ارقما17ا غد لاا-ا10000ا

  رباطا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.59991
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)02)مارس)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
«34)شارعاعقب7اشق7ارقم)17) غد ل))
إلى)» قام7) - 10000)  رباطا ملغرب«)
مكتب) 26-2)  طابقا  تانيا حسن)
20)شارعا وحسنا  تاني) ( (6 16 رقم)

- 14000)  قن8طرة)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)07)أبريل)

2021)تحتارقم)21912.
159I

FIDUCIAIREااGESTION(ZIADI

AFRICA LENS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يرانشاطا  شرك7
FIDUCIAIREااGESTION(ZIADI

24اLOT LAAYOUNEا
2BOULEVARD RAYAUMEا
1ERاD‘ARABIE(SAOUADITEا

LOT(LAAYOUNEا84اETG(N°12ا
2BOULEVARD RAYAUMEا
1ERاD‘ARABIE(SAOUADITEا
TANGERا،90000ا،ETG(N°12ا

MAROC
AFRICA LENSاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعيا20اشارعا
ب2جدلراتجزءةالهابيازم2ريا

  طابقا  تانيارقما4اطنج7.اطنج7اا
90000اطنج7اا ملغربا.
تغ8يرانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.114763

بمقت�ضىا و معا  عام)
أبريل) (23 في)  إلستثنائيا ملؤرخا
نشاطا  شرك7) تغ8يرا تما (2021
جم8ع) ل ستير دا لب8عا »شر ء) من)
ل  نظار ت) ل الكسس2 ر تا  ملعد تا

  بصري7.«)إلى)»شر ء)لاب8عاباو مل7ال)
  تقس8ط),) ستير دالاتصدورا الجهزة)
جم8عا  عمل8اتا وخاص7) لا   طب78ا

بها.«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (29 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3969.
160I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

DIGITAL DATA SYSTEM
إعالنامتعددا  قر ر ت

&اSTE(OUBOUKS(AUDITا
CONSEILS

21ا،امكتبا17،ا  طابقا  ثاني،ا
مكاتباباالصا،اشارعاعبدا  كريما
 وخطابي،افاسا،ا30000،افاسا

 ملغرب
DIGITAL DATA SYSTEMا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اN°3ا
2EME(ETAGEاAPPT(N°3ا
BOULEVARDاIMM(N(27ا

30000ا-اCHEFCHAOUNIافاسا
 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.51541
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)12)فبر ور)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تف2يتا وحصص

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 دماجاشريكاجدود

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ستقا 7ا ملس8يرالاتع8ينامس8يراجدود
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تح8ينا  نظاما السا�ضي
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تقدوما  شركاء) لشرك7ا وحصص)
محمد) -) وذ اميا   نقدو7ا  تا 78)
-) وذ امياعادل) درهم) (60000.00

30000.00)درهم

على) ونصا 35:)  ذيا رقم) بندا

تع8ينا  س8دامحمدا وذ امي) ماولي:)

مس8ير ا لشرك7املدةاغيرامحدلدة

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

مارس) (30 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)1537.

161I

GROUPE L.A-CONSEIL ETا

GESTION

FAD LUX TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

GROUPE L.A-CONSEIL ETا

GESTION

65اRUE SEBOU ET ALLAL BENا

1اABDELLAH(RES(ADAM(BUR(Nا

KENITRA(MAROCا،14000ا،

FAD LUX TRANSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا31ازنق7ا

مارتيراعبدا  سالمابنامحمدامكتبا
رقما2افالافل2ريا قام7ارياضا

  زيت2نا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61035

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (05

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 FAD (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LUX TRANS

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  8بضائع-)نقلا ملستخدمين.

زنق7) (31 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
مارتيراعبدا  سالمابنامحمدامكتب)
رياض) فل2ريا قام7ا فالا (2 رقم)
  زيت2ن)-)14000)  قن8طرةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دامحمدا  فضاللي):))1.000 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

محمدا  فضاللي)   س8دا
عن2 نه) ()حيا النبعاثاشارعا و يش)
س2قا  سبتا لالدا  نم7))  مللكيا

14000)  قن8طرةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
محمدا  فضاللي)   س8دا
عن2 نه) ()حيا النبعاثاشارعا و يش)
س2قا  سبتا لالدا  نم7))  مللكيا

14000)  قن8طرة)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)15)و2ن28)

2021)تحتارقم)-.
162I

S F M

 WAFA ASSURANCE REAL
ESTATE INVESTMENT
تأسيساشرك7ا ملساهم7

S F M
71,ا،اrue(Allal(ben(Abdallahا
Casablanca(Marocا،20000
Wafa Assurance Real Estateا
Investmentا»شرك7ا ملساهم7«ا
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا1,اشارعا
عبدا ملؤمناا-،ا20000اا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
إعالناعناتأسيسا»اشرك7ا

 ملساهم7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.510227
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
 ألسا�ضيا شرك7ا ملساهم7اباملميز ت 

  تا 78:
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شكلا  شرك7):)شرك7ا ملساهم7).
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 Wafa Assurance Real Estate

.Investment
وكمن) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
غرضا  شرك7افي)) إلنعاشا  عقاري،)
ل  تم2يل) ل إلنجاز،) ل  در س7،)
و م8عا ملشاريعا  عقاري7) ل  تدبيرا
إنجازا  در سات) أكثرا لخص2صاا
لإعد دا  تم2ينات) طب8ع7ا أو7ا منا
ل  تشي8دال  ته8ئ7) إلىا  بناء)   ر م78ا
ل  تجهيزال الستغاللال  تس2يقا كل)
 مل م2عاتاألا ملركباتا  عقاري7ال/

ألا  تجاري7..
شارع) (,1 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عبدا ملؤمن))-)20000))  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7:)99)سن7.
 300.000 ليبلغارأسمالا  شرك7)

درهم،
مقسماكا تالي:

 WAFA ASSURANCE   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  2.996

 لحص7).
  س8دامحمدارمسيساعرلب):))1 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
زكاري) خ8اطا بنا مريما   س8دةا
درهم) (100 1)حص7ابق8م7) ( (: حسني)

 لحص7).
 1 ( (: (   س8دامحمداحاتمافاتحي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 S.I PANORAMA :  1   شرك7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
مجلس) أعضاء) ألا  ملتصرف2نا

  رقاب7:)
عرلب) رمسيسا محمدا   س8دا
بصفته) ()  رئيسا ملدورا  عام)
(- زنق7ا ملح8طا  هندي) (،7 عن2 نه) ()
20000)  د را  ب8ضاء) عينا  ذئاب)

 ملغرب
 WAFA ASSURANCE   شرك7)
(،1 عن2 نه) () متصرفا بصفته) ()
20000)  د ر) عبدا ملؤمن) شارعا

  ب8ضاء) ملغرب

زكاري) خ8اطا بنا مريما   س8دةا

حسنيابصفته) ()متصرفاعن2 نه) ()

14)مكرر،)زنق7ا  صنعاني)-)حيار سين))

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

فاتحي) حاتما محمدا   س8دا

(،10 عن2 نه) () متصرفا بصفته) ()

عثمان،) إقام7ا عبدا ملؤمنا شارعا

 22 رقم)   طابقا وخامس،)  شق7ا

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

مر قباألامر قبيا وحسابات):

) (بصفته) ( (HDID (-- (   شرك7)

مر قبا لحسابات))عن2 نه) ()4،)زنق7)

20000)  د ر) ( أنفا) (-  ملعطياجزللي)

  ب8ضاء) ملغرب

مقتض8اتا  نظاما ألسا�ضي)

ت2زيع) لا بتك2ينا الحت8اطيا  ملتعلق7ا

 ألرباح):

وتك2نا ملخصصا الحت8اطي)

  قان2نيالتخص8صا  نتائجا  صاف78)

هذ ا  ربح،) لمنا   سابق7ا ملرحل7،)

تقتطع) أنا ومكنا ل مع78ا  عام7ا

جم8عا ملبا غا  ربحا  قابـلا لت2زيع)

منا  ربحا  صافيا لسن7ا ملا 78،)

أن) منا ملناسبا ترىا بعدا  تيا

أم2 ل) و م8عا تستعملهااكمخصصا

ترح8لهاامناجدود؛) ألا  الحت8اط8اتا

لجد) إنا ومنحا  رص8دا أنا ومكنا

 لمساهميناعلىاشكلارب8حات..

 إلمت8از تا وخاص7ا ملنص2ص)

عليهاا كلاشخص):

بقب2ل) متعلق7ا مقتض8اتا

تف2يت)  ألشخاصا ملخ2لا هما

 ألسهمالتع8يناجهازا  شرك7ا ملخ2ل)

 ها  بثافياطلباتا  قب2ل):

وخضعاتف2يتا ألسهماإلىا ألغ8ار)

 قب2لامجلسا إلد رة.).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 09 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726244.

164I

GROUPE L.A-CONSEIL ETا
GESTION

TECHNOMALL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GROUPE L.A-CONSEIL ETا
GESTION

65اRUE SEBOU ET ALLAL BENا
1اABDELLAH(RES(ADAM(BUR(Nا

KENITRA(MAROCا،14000ا،
TECHNOMALLاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلا
رقما1اتجزئ7ا الملا1ارقما1732ا-ا

14000ا  قن8طرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61399
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TECHNOMALL
(- :)كهربائي) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  ترك8باتا  كهربائ78).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلارقم)
1)تجزئ7ا المل)1)رقم)1732 - 14000 

  قن8طرةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ح8ضار) نصرا  دونا   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ح8ضار) نصرا  دونا   س8دا
عن2 نه) () المل)1)رقم)1732 14000 

  قن8طرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ح8ضار) نصرا  دونا   س8دا
عن2 نه) () المل)1)رقم)1732 14000 

  قن8طرة)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

تحت) (- بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قن8طرة)
رقم)-.

165I

SARL

SERAMART
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

SARL

CASABLANCAا،20220ا،اMaarifا

MAROC

SERAMARTااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامجم2ع7ا

1ارقما16امركزاح8اةاتاس8الادشيرةا

إنزكاناا-ا20000ا كادوراا ملغربا.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

32637ا.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (21 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

عبدا  سالم) )ة() تف2يتا  س8د)
ر�ضى))  ك2هن)103)حص7ا جتماع78)

مناأصل)1.000)حص7ا فائدة))  س8د)

)ة()عبداهللا)))  ك2هنابتاريخ)21)و2ن28)

.2021

صف78ا  سهل) )ة() تف2يتا  س8د)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (113

1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()حمزة))

  ك2هنابتاريخ)21)و2ن28)2021.

)  عر بي) سهام) )ة() تف2يتا  س8د)

27)حص7ا جتماع78امناأصل)1.000 

عبداهللا)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  ك2هنابتاريخ)21)و2ن28)2021.
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)  عر بي)) سهام) )ة() تف2يتا  س8د)
77)حص7ا جتماع78امناأصل)1.000 
حمزة)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  ك2هنابتاريخ)21)و2ن28)2021.
)  عر بي) سهام) )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (100
1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()كنزة))

  ك2هنابتاريخ)21)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 09 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1555.
166I

CHAMI CONSEILS

STE IDEA WINGS PROD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CHAMI CONSEILS

حيا  فتحاشارعامحجامحمدا
  سادساعمارةا ريناا  طابقا  ر بعا
شق7ا02ا،ا70000،ا  ع28نا ملغرب
STE IDEA WINGS PRODاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا707ا
عمارةا  برك7ا  طابقا  ثا ثارقما06ا
  ع28ناا-ا70000ا  ع28ناا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

35909
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (25
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.IDEA WINGS PROD
:) نتاج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 الفالما  س8ن8مائ78الا  رلب2رطاجات)
 707 :)تجزئ7) .عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 06 عمارةا  برك7ا  طابقا  ثا ثارقم)

  ع28ن))-)70000)  ع28ن)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دامصطفىابدرا  دون)):))500 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاتفرحاح8ماد)):))500)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

بدرا  دون)) مصطفىا   س8دا
 1 ماس) (2 عن2 نه) () قام7ا  بسم7)
عمارة)6)عاس)20000)  د را  ب8ضاء))

 ملغرب).
عن2 نه) () ( ح8ماد) تفرحا   س8دةا
عمارة) زنق7ا  ركما حيا  سعادةا
  صا حيا  شق7)02  70000)  ع28ن))

 ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بدرا  دون) مصطفىا   س8دا
 1 ماس) (2 عن2 نه) () قام7ا  بسم7)
عمارة)6)عاسا  ب8ضاء))20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب)
عن2 نه) () ( ح8ماد) تفرحا   س8دةا
عمارة) زنق7ا  ركما حيا  سعادةا
  صا حيا  شق7)02  70000)  ع28ن))

 ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
30)مارس) بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ع28ن)

2021)تحتارقم)967/21.

167I

FLASH ECONOMIE

AUDITEX
إعالنامتعددا  قر ر ت

AUDITEX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
مقرهاا الجتماعي:ا25اشارعاال 7ا

  8اق2تا  د را  ب8ضاء
رأسما ها:ا200.000ادرهم

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
42747

حصص) تف2يتا عقدا بمقت�ضىا
 لشركAUDITEX(7) ملؤرخابتاريخ)15 

و2ن28)2021)قررامااولي:

تف2يتا  س8داقباجاعبدا و ل8لا
125احص7ا جتماع78ا فائدة:

  س8دةافاطم7اك8دلحا41احص7ا
 جتماع78

  س8داعبدا  رحمانا  هاللا42ا
حص7ا جتماع78

  س8داو2نسابطالا42احص7ا
 جتماع78

 مل2 فق7اعلىاتف2يتا وحصصابينا
  شركاء.

بمقت�ضىاقر را  شركاء) الستثنائي)
و2ن28) (15 بتاريخ)  لشرك7ا ملؤرخا

2021)قررامااولي:
ح ت) شرك7ا إلىا تح2يلا  شرك7ا

مسؤل 78امحدلدة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725272.

162I

zagora consulting sarl

M&S EXPERIENCE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7
zagora consulting sarl
رقم119ااشارعامحمدا

 وخامسا،ا47900،از ك2رةا
 ملغرب--------------------

M&S EXPERIENCEااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا الد ريا
-ا47900از ك2رةا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2533

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 07)و2 28ز)  ملؤرخافي)
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()واسين)

محمداكمسيراآخر
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز) )بتاريخ)  البتد ئ78ابز ك2رة)

2021)تحتارقم)265.

169I

CAF MAROC

FANZO TRANS

إعالنامتعددا  قر ر ت

CAF MAROC

CASTILLAاRUE(OUED(ZIZ(N°20ا

،90000ا،اTANGERا7ا°ETG(Nا°2ا

TANGER MAROC

FANZO TRANSا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ازنق7ال دا

زيزا  رقما20ا قام7اكاسط8اا  طابقا

  ثانيارقما10ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.111353

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را

تح2يلا ملقرا الجتماعيا وحالي)) ماولي:)

 20 زنق7ال دازيزارقم) («  لشرك7امن)

رقم) كاسط8اا  طابقا  ثانيا  قام7ا

60)رقم) 10«) لى)»)حيا إلنعاشازنق7)

 ««29

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

90.000)درهماأيامن)10.000)درهم)

إلى100.000)درهم.)

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تحدوثا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

رقما  بن2دا ملعن78:)  ذي) بندا

ونصاعلىاماولي:)با تعدول.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6306.

170I
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FLASH ECONOMIE

AUDITEX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

خفضارأسمالا  شرك7

AUDITEX

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

مقرهاا الجتماعي:ا25اشارعاال 7ا

  8اق2تا  د را  ب8ضاء

رأسما ها:ا200.000ادرهم

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

42747

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 لشركAUDITEX(7) ملؤرخابتاريخ)14 

و2ن28)2021)قررامااولي:

 200.000 تخف8ضارأسمالاله2)

حص7) (2000 إلى) مقسما درهما

إلى) منها،) درهما كلا (100 فئ7) منا

حذف) طريقا عنا درهم،) (50.000

درهما كل) (100 1500)حص7ابق8م7)

بمقد ر) رأسمالا تخف8ضا أيا منها،)

150.000.00)درهمالتخف8ضامماثل)

فيا الحت8اطيا  قان2نيابق8م7)30.000 

درهم.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725273.

171I

EXCEL COMPTA SARL AU
YAS REAL ESTATE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

EXCEL COMPTA SARL AU

 قام7الردةابا  شق7ا9ازنق7ا

 الماماعليا  حيا  شت2يا،ا40000،ا

مر كشا ملغرب

YAS REAL ESTATEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملتجرارقما

1ازنفق7ا ص8ل7ارقما990احيا زليا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116255

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 YAS (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.REAL ESTATE

مقال 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 لتس8يرالتقدوم)) وخدماتا  تجاري7.

:) ملتجر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رقم)1)زنفق7ا ص8ل7ارقم)990)حيا زلي)

- 40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (:   س8داواسينا ب2ا وحسن)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

واسينا ب2ا وحسن)   س8دا
زنق7ا ص8ل7ا زلي) (990 عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

واسينا ب2ا وحسن)   س8دا
زنق7ا ص8ل7ا زلي) (990 عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125293.

172I

اETUDE MAITRE KAMALا
OUTAGHANI NOTAIRE

 BOULANGERIE-PATISSERIE
LES TROIS FEES

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
إنشاءافرعاتابعا لشرك7

ETUDE MAITRE KAMALا
OUTAGHANI NOTAIRE

03ا،اRUE(ALI(BEN(HRAZEMا
CASABLANCA(MAROCا،20160
BOULANGERIE-PATISSERIE LESا
TROIS FEESاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا

  د ر  ب8ضاءاشارعاعبدا  هاديا
ب2طا بااتجزئ7ا لبااما2ااا  طابقا

  سفليا)سابقاازنق7ا زم2ر(اا20102ا
  د ر  ب8ضاءاا ملغرب.
إنشاءافرعاتابعا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.413109

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تقرراإنشاء) 24)ماي)  ملؤرخافي)
تحتا  تسم78) ( تابعا لشرك7) ( فرع)
 BOULANGERIE-PATISSERIE
LES TROIS FEES)لا  كائنابا عن2 ن)
نج8ب) زنق7ا (19   د ر  ب8ضاء)
(- ( ك2تي) حيا ساح7ا ل ييا محف2ضا
20060)  د ر  ب8ضاء) ملغربالا ملسير)
مناطرفا  س8د)ة()ك2كبيا و 8اللي.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725427.

173I

PF EXPERTS

GHIZ PARA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78
PF EXPERTS

32ازنق7ا بناعط78,اعمارةابنعبدا
  ر زقا,اكليزامر كشا،ا40000،ا

مر كشا ملغرب

GHIZ PARAاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اتجزئ7ا

17/3ا  28نساد رنااش2يطراس8ديا

عبداهللااغ8اتا-ا40000امر كشاا

 ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.97929

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 ماي) (20 في)  ملؤرخا

شرك7اح تامسؤل 78) (GHIZ PARA

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)
لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

 3/17 تجزئ7) مقرهاا إلجتماعيا

عبد) س8ديا ش2يطرا د رناا   28نسا

) ملغرب) 40000)مر كش) (- هللااغ8ات)

نت8ج7ا قر را  شريكا  2ح8د.

لاعين:

ل) شقاقيا ( غزالن)   س8د)ة()

 27 عمارة) سلمىا عن2 نه) () قام7ا

شق7)6)تارك7)40000)مر كشا ملغرب)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

بتاريخ)20)ماي)2021)لفياتجزئ7)3/17 

  28نساد رنااش2يطراس8دياعبداهللا)

غ8ات)-)40000)مر كشا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (23 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125313.

174I

CABINET(SEDDIKا&اASSOCIES

 امدالس ريال استايت 

IMDLASS REAL ESTATE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CABINET(SEDDIKا&اASSOCIES

125BD ZERKTOUNIا

6EMEاRESIDENCE(ZERKTOUNIا

CASABLANCAا،20330ا،اETAGEا

MAROC
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ا مدالساريالا ستاوتاIMDLASSا
REAL ESTATEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا131اشارعا
أنفاا،اإقام7اأزلر،ا ملكتبا11ابا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510091
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 IMDLASS ريالا ستاوت)  مدالسا

.REAL ESTATE
:) النعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)
عمل8ات) بجم8عا ل  ق8اما   عقاريا
  تجزئاتا  عقاري7ال  ته8ئ7ا  تر ب78

•)شر ء)لب8عا ألر �ضيال  عقار تاأل)
أياعقار.

جم8عا ملبانيا ملعدة) تشي8دا (•
و م8عا الستخد مات.

 131 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 11 إقام7اأزلر،) ملكتب) (، شارعاأنفا)

ب)-)20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 SOTRADEMA S.A   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 SOTRADEMA S.A   شرك7)
عن2 نه) () كادورامبنىا  سعادةارقم)
104)زنق7احسنا اللل)20000) كادور)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا مدالساعن2 نه) ()
س8تي) ب2 عمنيا وحسنا زنق7ا (22

  د خل7)20000) كادورا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726052.

175I

centre(des(affaires(etا
administration des competence

GENIUS CLEANING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
centre(des(affaires(etا

administration des competence
26اavenue mers sultan apptا
casablancaا،20400ا،ا1اatgا3ا

maroc
GENIUS CLEANINGاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10ازنق7اا
 وحري7ا  طابقا3ا  شق7ا5ا  د را
  ب8ضاءا20040ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502179
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GENIUS CLEANING
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تنظ8فال جهاتا ملحالت).
زنق7)) (10 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
5)  د ر) 3)  شق7)  وحري7ا  طابق)
20040)  د را  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 400 ( (: عالء)  شتالي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 100 ( (: بالسقي) حمزةا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عالء)  شتاليا   س8دا
حي) (2 تجزئ7ا 2ريني) زنق7ا  نرجسا

نجاحا المير))20160) سفيا ملغرب.

عن2 نه) () بالسقيا حمزةا   س8دا
 20400 ( زنق7ا  ش8اظم7احيا  ع28ن)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عالء)  شتاليا   س8دا
حي) (2 تجزئ7ا 2ريني) زنق7ا  نرجسا

نجاحا المير))20160) سفيا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.

176I

GESTION ALJANOUB

PETROLES NUMBER ONE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

GESTION ALJANOUB
زنق7اتط2 ناحيا  سعادةاعمارةارقما

2ا  طابقا  ثا ثا  ع28نا،ا70000،ا

  ع28نا ملغرب

PETROLES NUMBER ONEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ازم2را
رقما72احيا  2حدةا01اا  ع28نا

70000ا  ع28نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37459

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PETROLES NUMBER ONE

تخزين) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

إنشاء) ل  غاز,) تس2يقا  2ق2دا (,

ل ستغاللامر كزاتعبئ7ا  غاز).....

زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

زم2رارقم)72)حيا  2حدة)01))  ع28ن)

70000)  ع28نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: عادل) جناحا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا جناحا   س8دا

بلفاعا شت2ك7) لعديا عليا تنا دل را

27252) شت2ك7ا وتاباها)  وتاباها)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داجناحاعادلاعن2 نه) ()دل ر)

بلفاعا شت2ك7ا وت) لعديا عليا تنا

باها)27252) شت2ك7ا وتاباهاا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)09)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2270/21.

177I
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FIDUCIAIRE EL AARAJ

B. M VOYAGES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE EL AARAJ
12RUE(DE(LIBAN(ENRESOL(N°1ا

TANGER(MAROCا،90000ا،
M(VOYAGESا.Bاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا بنا
 بيازرعارقما62ا  بر نصا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117473
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 B. M (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.VOYAGES
:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل  دلليا لبضائع-) الستير د)   2طنيا

ل  تصدور
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعا بن)
 90000 (- 62)  بر نص)  بيازرعارقم)

طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دابناد للدامحمد)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دابناد للدامحمداعن2 نه) ()
شارعا بنا بيازرعارقم)62)  بر نص2 

90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دابناد للدامحمداعن2 نه) ()

شارعا بنا بيازرعارقم)62)  بر نص2  

90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (15 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)-.

172I

AMIWA SARL A.U

AMIWA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

AMIWA SARL A.U

QUARTIER KHERBA LOTSا

90000ا،اRDC(N°1اN°937،اطنج7ا

 ملغرب
AMIWAاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا وخرب7ا
قطع7ا937ا  طابقا ألرظيارقم1ا-ا

90000اطنج7ا ملغراب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.26679

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 وناور) (13  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
مبلغ) ( (AMIWA   شريكا  2ح8د)
لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعياحيا وخرب7اقطع7)
 90000  - 937)  طابقا ألرظيارقم1 
طنج7ا ملغرابانت8ج7ال):)عدمالج2د)

أيانشاط.
لاحددامقرا  تصف78اباحيا وخرب7)
 - رقم1  937)  طابقا ألرظيا قطع7)

90000)طنج7ا ملغراب.)
لاعين:

ل) )  ش8كيا محمد)   س8د)ة()
عن2 نه) ()عزيبا وحاجاقدلر)90000 
طنج7ا ملغراباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)
محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما
ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (10 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)5443.
179I

SOFT ALTERNATIVE SARL
 COMPTOIR GÉNÉRAL DU
COMMERCE TANGEROIS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لفاةاشريك
SOFT ALTERNATIVE SARL

RUE KADI AYAD RESIDENCEا
LA RENCONTRE IMMEUBLE Gا
90000ا،اN°552،اطنج7ا ملغرب
COMPTOIR GÉNÉRAL DUا
COMMERCE TANGEROISااا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا

  برتغالا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

لفاةاشريك
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.2333

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تما إلعالم) (2021 ماي) (20  ملؤرخافي)

ل) عائش7ا ح2زيا ب2فاةا  شريكا

(
ً
تبعا علىا  2رث7ا حصصها ت2زيعا

 رسما إلر ث7ا ملؤرخافي)02)ماي)2021 

با شكلا ألتي):

((، ( مل8ك7ا وتا حبيب)   س8د)ة()

12)حص7).

  س8د)ة()عبدا  كريما وتا حبيب))

،))24)حص7).

((، ( صف78ا وتا حبيب)   س8د)ة()

12)حص7).
  س8د)ة()زينبا وتا حبيب))،))12 

حص7).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244094.

120I

fiduciaire(for(you

CLIMAFROID ENERGIE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

fiduciaire(for(you
شارعامحمدا  بقالاعمارةاصبحيا

رقما51ا  طابقا3اشق7ارقما07اج8لزا
،ا40000،امر كشا ملغرب

CLIMAFROID ENERGIEاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاعبدا
  كريما وخطابياإقام7اج2 داعمارةا
109اشق7ارقما43ا  طابقا  ثا ثا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116657
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CLIMAFROID ENERGIE
:)  تك88ف) غرضا  شرك7ابإوجاز)
ل  طاق7ا وحر ري7) ل  تبرودال  كهرباء)

ل ألعمالا ملتن2ع7
 إلصالحال  ترك8بال  ص8ان7

 ستير دالاتصدور.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاعبد)
إقام7اج2 داعمارة)   كريما وخطابيا
(- 43)  طابقا  ثا ث) شق7ارقم) (109

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (:   س8داعبد وحقاب2كرين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
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ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ب2كرين) عبد وحقا   س8دا
 546 رقم) (5 حاما  2حدة) عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ب2كرين) عبد وحقا   س8دا
 546 رقم) (5 حاما  2حدة) عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125703.
121I

SOFT ALTERNATIVE SARL

CAP BETON
إعالنامتعددا  قر ر ت

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCEا
LA RENCONTRE IMMEUBLE Gا
90000ا،اN°552،اطنج7ا ملغرب
CAP BETONاا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا5اشارعا
ن28ام8لت2ناإقام7اباللا  طابقا2ا
 ملكتبارقما20ا-ا-اطنج7ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.106209
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)14)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)ت2س8عاغرضا  شرك7ا تصن8ع)

 السمنتا ملسلحاللرشا لتلح8م
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ملمارس7) ملحقا إنشاء) علىا  مل2 فق7ا
  نشاطا و دودافياطنج7ابلداحر ت)
  فحصامز رعادل را  د وم2ساع2 م7
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 100،000.00 من) رأسا ملالا زيادةا
درهم) (1،000،000.00 إلى) درهما
 100 بق8م7) حص7ا (9000 بإصد ر)
(
ً
درهمامكتتب7المدف2ع7ابا كاملانقد 

فيا وحسابا  بنكياباسما  شرك7امن)

قبلا ملساهما  2ح8د

على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:) مل2 فق7اعلىا  نظاما ألسا�ضي)

إثرا  تغير ت) علىا  و دودا لشرك7ا

  نظام78ا و دودة

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

غرضا  شرك7ا تصن8ع) ت2س8عا

 السمنتا ملسلحاللرشا لتلح8م

ونص) 6ل7:)  ذيا رقم) بندا
رأسا ملال) زيادةا ماولي:) علىا

إلى) درهما (100،000.00 من)

بإصد ر) درهما (1،000،000.00

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (9000

في) (
ً
نقد  با كاملا لمدف2ع7ا مكتتب7ا

من) باسما  شرك7ا  وحسابا  بنكيا

قبلا ملساهما  2ح8د

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244370.

122I

FIDUCOGEM

AMAROMED
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

FIDUCOGEM
رقما5اعمارةا52امكاتبا شرفاشارعا

محمدا  سادسافاسا،ا30000،اFESا

MAROC

AMAROMEDاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما72ا

حيابسم7ا ملسيرةا-ا30000افاسا

 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.34451

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (01 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة()حف8ض7اك2جان)
320)حص7ا جتماع78امناأصل)320 
محمد) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  عمانيابتاريخ)01)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3346.

123I

SOFT ALTERNATIVE SARL

MATJAR BAKKALI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

SOFT ALTERNATIVE SARL
RUE KADI AYAD RESIDENCEا
LA RENCONTRE IMMEUBLE Gا
90000ا،اN°552،اطنج7ا ملغرب
MATJAR BAKKALIاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

 الشاف78ازنق7اأارقما52ا-ا90000ا
طنج7ا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.17001

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2020 ن2نبر) (26  ملؤرخافي)
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 MATJAR ح تا  شريكا  2ح8د)
 100.000 )مبلغارأسما ها) (BAKKALI
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياحي)
 90000  -  52 رقم) أا زنق7ا  الشاف78ا
طنج7ا ملغربانت8ج7ال):)عدما  ت2فر)
نظر ا ضعفا مل2 رد) علىا  نشاطا

 ملا 78.
حي) با مقرا  تصف78ا حددا لا
 90000  -  52 رقم) أا زنق7ا  الشاف78ا

طنج7ا ملغرب.)
لاعين:

ل) برد عيا ( إ 8اس)   س8د)ة()
شارعابنيا لك8لال داحم2) عن2 نه) ()
62253)  دري2شا ملغرب) مطا سا)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)
محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما
ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244255.

124I

STE GEST CLA COM SARL

M.O.M TRAVAUX SARL 
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
STE GEST CLA COM SARL

LOT DES FONCTIONNAIRESا
3EME(ETAGE(AVE(MED(VاB5ا
TINGHIRا،45800ا،اTINGHIRا

MAROC
اM.O.M TRAVAUX SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راز كرا
 كن28نااتنغيرا-ا45200اتنغيرا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1221
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.M.O.M TRAVAUX SARL
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-1  بناء)ل)

 ألشغالا ملختلف7
-2مقال 7ا  هندس7ا ملدن78

-3ترك8باأنظم7ا  سقيابا تنق8ط)
ز كر) دل را (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 كن28ن))تنغير)-)45200)تنغيرا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:
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 400 ( (: يعق2با مبارك)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 300 ( (: محمد) يعق2با   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دايعق2ب))عمر):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دايعق2با مباركاعن2 نه) ()

دل راز كرا كن28ن))تنغير)45200)تنغير)

 ملغرب.

عن2 نه) ()) محمدا يعق2با   س8دا
تنغير) (45200 تنغير) ( ز كرا كن28ن)

 ملغرب.

عن2 نه) () عمرا ( يعق2ب)   س8دا

دل راز كرا كن28ن))تنغير)45200)تنغير)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دايعق2با مباركاعن2 نه) ()

دل راز كرا كن28ن))تنغير)45200)تنغير)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتنغير)

2021)تحتارقم)212.

125I

SOFT ALTERNATIVE SARL

NORTH CAR WASH
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

SOFT ALTERNATIVE SARL

RUE KADI AYAD RESIDENCEا

LA RENCONTRE IMMEUBLE Gا

90000ا،اN°552،اطنج7ا ملغرب

NORTH CAR WASHاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحلا

تحتا ألر�ضياإقام7ا  شالي7اشارعا

و2سفا بناتاشفينارقما01ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
112341

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NORTH CAR WASH
غسل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
بجم8ع) ه8اكلا ملركباتا لتنظ8فا
لباملكنس7ا  كهربائ78) باملاء،) أن2 عهاا
باملاء،) غس8لا ملحركا منا  د خل،)
في) بماا ل  غس8لا  كاملا   تلم8عا
ح كا  2سائدال ملفرلشاتال  س اد)

ل  سقفالغيرها..
:) ملحل) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارع) إقام7ا  شالي7ا تحتا ألر�ضيا
و2سفا بناتاشفينارقم)01 - 90000 

طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: بلمعمر) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: برح2تي) نج8با   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
بلمعمراعن2 نه) ()   س8داو2سفا
شارعامحمدا وخامسا قام7ا  كر فس)
طنج7) (90000 أل) (53 رقم)   شق7ا

 ملغرب.
عن2 نه) () برح2تيا نج8با   س8دا
32000) وحس8م7) ( كالب2ن8طا) حيا

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بلمعمراعن2 نه) ()   س8داو2سفا
شارعامحمدا وخامسا قام7ا  كر فس)
طنج7) (90000 أل) (53 رقم)   شق7ا

 ملغرب

عن2 نه) () برح2تيا نج8با   س8دا
) وحس8م7) (32000 ( كالب2ن8طا) حيا

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244397.

126I

برلف8داخدماتامتعددةاش.م.ما
شال

TRANS ABUER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

برلف8داخدماتامتعددةاش.م.ما
شال

شارعامحمداد لدا قام7ابدرطابقا
ف2قا ر�ضيارقما3اتط2 نا،ا93040،ا

تط2 نا ملغرب
TRANS ABUERااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحياتم2دةا
  كدو7ا  ف2ق78ارقما72اا-ا39030ا

تط2 نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29291
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. ABUER
نقل) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حياتم2دة)
 39030  -   72   كدو7ا  ف2ق78ارقم)

تط2 نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: (   س8دا حمدا ب2ير)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (   س8دا حمدا ب2ير)

  72 حياتم2دةا  كدو2ةا  ف2ق78ارقم)

93000)تط2 ن.) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () (   س8دا حمدا ب2ير)

  72 حياتم2دةا  كدو2ةا  ف2ق78ارقم)

93000)تط2 ن.) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
01)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2261.

127I

GROUPE L.A-CONSEIL ETا

GESTION

 SOCIETE BADR

 TRAVAUX,TRANSPORT ET

SERVICE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

GROUPE L.A-CONSEIL ETا

GESTION

65اRUE SEBOU ET ALLAL BENا

1اABDELLAH(RES(ADAM(BUR(Nا

KENITRA(MAROCا،14000ا،

SOCIETE BADRا

TRAVAUX,TRANSPORT ETا

SERVICEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا23ازنق7ا

 ن2 لاعمارةافل2ريا11امكتبا4ا

م8م2ز اا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61307

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

متب2ع7) تسم78ا  شرك7ا

بمختصر) عندا إلقتضاء)

 SOCIETE BADR (: تسم8تها)

 TRAVAUX,TRANSPORT ET

.SERVICE

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء-أعمالامختلف7).

زنق7) (23 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 4 مكتب) (11 فل2ري) عمارةا  ن2 لا

م8م2ز ))-)14000)  قن8طرةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 10.000 ( (: عمرا بنعلي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عمرا بنعليا   س8دا

جا ملغربا  عربي) بل2كا (264   رقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عمرا بنعليا   س8دا

جا ملغربا  عربي) بل2كا (264   رقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

تحت) (- بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قن8طرة)

رقم)-.

122I

WAY CONSEIL

 LABORATOIRE MAROCAIN
DES ESSAIS ET CONTROLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

WAY CONSEIL
،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC
LABORATOIRE MAROCAINا
DES ESSAIS ET CONTROLEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  شطرا
07اxارقما75اتامنص2رتا-ا45160ا

مر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116713
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 LABORATOIRE MAROCAIN

.DES ESSAIS ET CONTROLE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-) ختبار ت)

لدر ساتاعلىا ملبنى
) وخبرةالأخذا  ع8ناتال  ق8اسات)
أعمال) لجم8عا با بيئ7ا  ملتعلق7ا

 الستطالعال  تحق8قال  سبر
)مكتباتصم8م

)جم8عاأعمالا وحفر)،)ل  هندس7)
لخط2ط) ل  ه8درل 8كاا (،  ملدن78)
(، ل  رصف) (، أنابيبا  قطر ن)
ل مل2 نئ) (، ل و س2ر) (، ل  عالمات)
(، لخط2طا  سككا وحدودو7) (،

ل  سدلد)،)ل  بن2ك.

:)  شطر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 45160 (- تامنص2رت) (75 رقم) (x  07

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8دامحمداحكعلي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () (   س8دامحمداحكعلي)
رقم) هللاا معطىا تجزي7ا  سكج2را

1722  45160)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () (   س8دامحمداحكعلي)
رقم) هللاا معطىا تجزي7ا  سكج2را

1722  45160)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125752.
129I

CAUDEC CONSEIL

فيرطون أش.إر
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CAUDEC CONSEIL

Angle Bd El Hachimi El Filaliا
)Ex,Taddart(اet(Rue(n°2اImm.

،Oasisاn°22ا2اEvasion(Office,Etgا
CASABLANCA(MAROCا،20100

فيرط2ناأش.إراشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا75اشارعا
11اوناورا  طابقا1اشق7ا169ا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502621
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)فيرط2ن)

أش.إر.
إعد دال) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

تحضيراكش2فاتا ملرتبات
م2 كب7ا  شركاتامناح8ثا مل2 رد)

  بشري7
في) لت2ج8ها  شركاتا   تك2ينا

مجالا مل2 ردا  بشري7.
 75 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارع)11)وناورا  طابق)1)شق7)169 - 

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا ملختارا 2دي):))334)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8د))جمالاصاب2ر):))333)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعبدا و ل8لامه28ي):))333 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا ملختارا 2ديا
رقم) (603 عمارة) دوارا  سالما قام7ا
2 20000)  د ر) 12)حيام2اليارش8د)

  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () صاب2را جمالا   س8دا
بابامر كش)19)مبنى)56)شق7ارقم)2 

25000)مر كش)) ملغرب.
مه28ي) عبدا و ل8لا   س8دا
 379 رقم) (2 زليا و ن2بي) عن2 نه) ()

مر كش)25000)مر كش)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () صاب2را جمالا   س8دا
بابامر كش)19)مبنى)56)شق7ارقم)2 

25000)مر كش)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724417.
190I
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efg expert

 SANITAIRE AL BOUGHAZ
NORD

إعالنامتعددا  قر ر ت
efg expert

39اApptا,5emeااAv(lalla(Yacoutاا
Dا،20000ا،اcasablanca(maroc
SANITAIRE AL BOUGHAZا
NORDاا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا99اشارعا
م2الياو2سفا-ا90060اطنج7ا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.100735

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) (500 تف2يت) علىا  مل2 فق7ا
أي) درهما لحص7،) (100.00 بق8م7)
مجم2عا وحصصا  تياوملكهاا  س8د)
  سع8ديامحمدالح كاب100)حص7)
 100 ل) محمد،)  لس8دا  سع8ديا
ع2 طف) حص7ا لس8دةا  سع8ديا
حص7ا لس8دةا  سع8دي) لب100)
حص7ا لس8د) (200 ب) لا سعاد،)

 ملد دنياواسين.)
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
قب2لا ستقا 7ا ملسيرا ملشاركا  س8د)
  سع8ديامحمدامعاإبر ء)حم7اكامل7)
لتع8ينا  س8دا  سع8دي) لنهائ78ا
ل  س8دةا  سع8دياع2 طف) محمدا
مسيرون) واسينا ل  س8دا ملد دنيا

مشاركينا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 6ل7:)  ذيا رقم) بندا
 500 تف2يت) علىا ماولي:) مل2 فق7ا
حص7ابق8م7)100.00)درهما لحص7،)
وملكها) مجم2عا وحصصا  تيا أيا
لح  ك) محمدا   س8دا  سع8ديا
حص7ا لس8دا  سع8دي) ب100)
حص7ا لس8دة) (100 ل) محمد،)
حص7) لب100) ع2 طفا   سع8ديا

 200 لاب)  لس8دةا  سع8دياسعاد،)

حص7ا لس8دا ملد دنياواسين.)

على) ونصا 12:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)قب2لا ستقا 7ا ملسيرا ملشارك)

إبر ء) معا محمدا   س8دا  سع8ديا

لتع8ينا  س8د) لنهائ78ا كامل7ا حم7ا

  سع8ديامحمدال  س8دةا  سع8دي)

واسين) ل  س8دا ملد دنيا ع2 طفا

مسيرونامشاركينا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244410.

191I

ا ألستاحةانج78اتنل8تام2ثق7

صوفت ليساسفة
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

 ألستاحةانج78اتنل8تام2ثق7
زنق7ا13,اف8الارقما:ا24.احيا  2 ف7.ا

  د را  ب8ضاءا،ا20220،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

ص2فتا يساسف7ااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا43اشارعا

أنفاا-ا20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509611

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (03

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)ص2فت)

 يساسف7).

بناء) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

جم8عا ملبانياك8فمااكانان2عها.)

-)  شر ء،) إلد رة،)  تنم78،)

  تس8ير،) الستغاللال إلوجاراو م8ع)

  عقار ت.

-)تنف8ذاجم8عا  صفقاتا  عقاري7)

جم8ع) لشر ء) جم8عا  شركاتا  دىا

  رس2ما  عقاري7.

ألا فائدة) -)  بناء) فائدتهاا

جم8ع) تنف8ذا و م8عا ملباني،)   غير،)

جم8ع) تشغ8لا   صفقاتا  عقاري7،)

ح تا  صبغ7ا  عقاري7)  ملمتلكاتا

لتط2يراجم8عا ألر �ضيا  عقاري7.

جم8عا  عمل8ات) عاما بشكلا لا (-

ك8فمااكانتاما 78،)صناع78،)تجاري7،)

منق2 7األاعقاري7،)لاالس8ما))  تياقد)

تتصلابصف7امباشرةاألاغيرامباشرة)

إلىامااسبقاألا  تياومكناأناتش ع)

علىاتنم78ا  هدفا الجتماعيا لشرك7،)

غير) ألا مباشرةا كلامساهم7ا لأوضاا

في) بأياشكلامنا ألشكال،) مباشرة،)

شركاتاح تاأغر ضامماثل7األاح ت)

صل7ابامل2ض2عا الجتماعي

عن2 نا ملقرا الجتماعي):))43)شارع)

أنفا)-)20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  شرك7))»ص2فتاجرلب«)):))997 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

1)حص7) ( (: (   س8دةازه2را  قباج)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 1 ( (: (   س8داعبدا  لط8فا  قباج)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 1 ( (: (   س8دا سماع8لا  قباج)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

جرلب«) »ص2فتا (   شرك7)

عن2 نه) ())43)شارعاأنفا)20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () ( زه2را  قباج)   س8دةا
عينا  دواباأنفاا  عل8ا)،)17)زنق7ادي)

ميريي))20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

عبدا  لط8فا  قباج)   س8دا

(، عينا  دواباأنفاا  عل8ا) عن2 نه) ()

20000)  د را  ب8ضاء) مد راأنفا) (42

 ملغرب.

  س8دا سماع8لا  قباج))
(، عينا  دواباأنفاا  عل8ا) عن2 نه) ()
20000)  د را  ب8ضاء) مد راأنفا) (42

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( زه2را  قباج)   س8دةا
عينا  دواباأنفاا  عل8ا)،)17)زنق7ادي)
ميريي)20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725622.

192I

Cabinet(Comptable(Marzofid

 SOCIETE MIDNOUR CALL
SAR AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Cabinet(Comptable(Marzofid
Rue Ibn Aicha Résid.les huitا
5eme(Etage(Appt.n°51اpaliersا
،40000ا،Guéliz(MARRAKECHا

MARRAKECH MAROCA
SOCIETE MIDNOUR CALL SARا
AUاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

 وحسنا  ثانياإقام7احمد نا  طابقا
 وخامسامكتبا52املك78اغني43اا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116219
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
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عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 SOCIETE MIDNOUR CALL SAR

.AU

:)*)تصدور) غرضا  شرك7ابإوجاز)

لتصدور) (، مركزا التصال) خدماتا

خدماتا  هاتف))خدم7ا  عمالء)عن)

ُبعد()؛

(، ل ستقبالا ملكاملات) *إرسالا

نشاطامركزا التصال)،

*)  تجارةا  عام7..

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 وحسنا  ثانياإقام7احمد نا  طابق)

 - 52)ملك78اغني43    وخامسامكتب)

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةان2رةالقجي):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () لقجيا ن2رةا   س8دةا

حسن) (6 شق7) كردنا منارةا إقام7ا

تاشفين) بنا و2سفا حيا  ملعتصما

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () لقجيا ن2رةا   س8دةا

حسن) (6 شق7) كردنا منارةا إقام7ا

تاشفين) بنا و2سفا حيا  ملعتصما

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125263.

193I

NJ BUSINESS

BASMA TRAD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
NJ BUSINESS

3EMEاBUREAUX(MARINAا
AVENUEا19اETAGE(BUREAUا
ABDELKRIM BENJELLOUNا

،30000ا،VILLE(NOUVELLE(FESا
FES maroc

BASMA TRADاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7ارقما
324ا  ن2 للا  صغاراحيا ملرن8ينا
فاسا و دودافاسا-ا30000اافاسا

 ملغربا
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62743
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BASMA TRAD
:)  تصن8ع) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  صناعيا تصن8عا ملالبس)
  بناء)لا ألشغالا ملختلف7).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شق7ارقم)
حيا ملرن8ين) 324)  ن2 للا  صغارا
فاس) ( (30000 (- فاسا و دودافاس)

 ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: بسم7ا بريجي)   س8دةا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 1000 (: بسم7ا بريجي)   س8دةا
بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بسم7ا بريجيا   س8دةا
تجزئ7ا سام7) (12 شارعا  كر م7)
  زه2ر1)فاس)30000))فاسا ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بسم7ا بريجيا   س8دةا
تجزئ7ا سام7) (12 شارعا  كر م7)
  زه2ر1)فاس)30000))فاسا ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3310.
194I

zagora consulting sarl

TARYA BOBINE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

zagora consulting sarl
رقم119ااشارعامحمدا

 وخامسا،ا47900،از ك2رةا
 ملغرب--------------------

TARYA BOBINEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامركزا
تز رينا-ا47900از ك2رةا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.2619
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 12)مارس)  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  TARYA BOBINE   شريكا  2ح8د)
مبلغارأسما ها)10.000)درهمالعن2 ن)
(- تز رين) مركزا مقرهاا إلجتماعيا
(: ل) نت8ج7ا ز ك2رةا ملغربا (47900

  ت2قفاعنامز ل 7ا  نشاط.
مركز) با مقرا  تصف78ا حددا لا

تز رين)-)47900)ز ك2رةا ملغرب.)

لاعين:

ل) ) حمدا   س8د)ة()  عمري)
ز ك2رة) (47900 تز رين) عن2 نه) ()

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (:

مارس) (17 بتاريخ) (  البتد ئ78ابز ك2رة)

2021)تحتارقم)12.

196I

مكتبامحاسب7

BOUTLILITE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

مكتبامحاسب7

عمارةا41اشق7ا2ازنق7اعاللابناعبدا

هللااص.با200ا  رش8دو7ا،ا52004،ا

  رش8دو7ا ملغرب

BOUTLILITEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرا

  كارةا لف2ساص.با776ا  رش8دو7ا

-ا52000ا  رش8دو7ا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.11503

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

  شريكا  2ح8د)BOUTLILITE))مبلغ)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعياقصرا  كارةا لف2س)

 52000 (- 776)  رش8دو7) ص.ب)

حل) (: ل) نت8ج7ا   رش8دو7ا ملغربا

مسبقا لشرك7.

قصر) با مقرا  تصف78ا حددا لا

776)  رش8دو7)   كارةا لف2ساص.ب)

- 52000)  رش8دو7ا ملغرب.)
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لاعين:
ل) لشاونا ( حم8د)   س8د)ة()
قصرا  كارةا لف2س) عن2 نه) ()
52000)  رش8دو7ا ملغرب)   رش8دو7)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)337.

197I

EXPERTISE;GTI

VKM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
EXPERTISE;GTI

CENTRE D AFFAIRE MARINAا
CASABLANCAا،20000ا،اCASAا

MAROC
VKMاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

 ملقالم7.شق7ا22,ماريناارقما147اا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

492551
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

.VKM(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 
:)  غرض) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
في) ألا فيا ملغربا س2 ء) منا  شرك7ا

 وخارج:

في) ،) إلقام7ا تأجيرا  عقار ت)
غرفا  ض28ف)،)فيا  نزل)،)  2جبات)
(، م2 قعا  تخ88م) تأجيرا (،  وخف8ف7)
ب8عا ملنتجاتا  غذ ئ78.)يشملاغرض)
جم8ع) (، بشكلاعام) (،   شرك7اأوًضا)
ألا  قان2ن78)  ملعامالتا القتصادو7ا
ألا  صناع78األا  تجاري7األا ملدن78األ)
 ملا 78األا ملنق2 7األا  عقاري7ا ملتعلق7)
بغرض) مباشرا غيرا ألا مباشرا بشكلا
نشاط) أيا ح كا فيا )بماا   شرك7)
أل) مباشرا بشكلا مرتبطا  ستشاريا
غيرامباشرابم2ض2عا  شرك7()،)ألاأي)

أش8اء)مماثل7.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -   147 22,ماريناارقم)  ملقالم7.شق7)

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8داشهابا و دي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () شهابا و ديا   س8دا
 4 عمارة) جاردنا تجزئ7ا ب2عزةا د را

20100)  ن2 صرا  مغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داأنف8ح7))و2سفاعن2 نه) ()
 1 رقم) ( (25 عمارة) سف8انا تجزئ7ا
20190)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

  مغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2021)تحتارقم)-.
192I

WAY CONSEIL

BOURZIGUEN TRAVAUX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

WAY CONSEIL
،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC

BOURZIGUEN TRAVAUXا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامتجرارقما

1ادل رابا عطارااس8دياد لدا وتا

فاسكاا-ا45160امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

115297

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (07

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BOURZIGUEN TRAVAUX

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

متن2ع7افيا  كهرماء

) عمالا  طرق.

)تقدوما وخدمات.

)نقلا  بضائعاوحسابا  غير.

متجر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رقم)1)دل رابا عطار))س8دياد لدا وت)

فاسكا)-)45160)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8داهيشاما  صغير)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () هشاما  صغيرا   س8دا

س8دي) ( با عطار) دل را (1 رقم) متجرا

مر كش) (45160 فاسكا) د لدا وتا

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () هشاما  صغيرا   س8دا
س8دي) ( با عطار) دل را (1 رقم) متجرا
مر كش) (45160 فاسكا) د لدا وتا

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (11 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)124947.
199I

hamzafid

Gold Pépinière
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
hamzafid

BOITE POSTALE VILLEا
NOUVELLE(HAMRIA(N°867ا
meknesا،50000ا،اMEKNESا

maroc
Gold Pépinièreاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راآوتا
كر دا-اسبتاجذ 2حا وحاجبا-ا

51000اا وحاجباا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53753
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Gold (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.Pépinière
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-حضان7

))-) الستغاللا  زر عي.
-) وحد ئق؛-) ستير دالتصدور) ( ( (
ل ألدل ت) ل مل2 دا جم8عا ملنتجاتا
ل آلالتا  تياتؤثرابشكلامباشراألاغير)

مباشراعلىا ملزرع7.
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بر ء ت) جم8عا علىا -) وحص2لا
ل  عالماتا  تجاري7)  الختر عا
ل  عمل8اتا ملتعلق7) ل  تر خ8صا
لتشغ8لها) لمنحهاا بغرضا  شرك7ا

لتنازلاعنها.
))))-)لبص2رةاأعم)،)أيا ستثمار ت)
أل) منق2 7ا ألا صناع78ا ألا تجاري7ا
عقاري7األا ستثمار تاما 78األاحق2ق)
مماثل7) عمل8اتا ألا مالحقا ألا ملك78ا
مباشر) غيرا ألا مباشرا بشكلا تتعلقا
بامل2ض2عاأعالهاألا  تياقداترلجا ه.)

:)دل راآوت) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- جذ 2حا وحاجب) سبتا (- كر د)

51000)) وحاجب)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8داف8صلاب2مدوان)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داف8صلاب2مدواناعن2 نه) ()
شارعايعق2با ملنص2را ملأم2ن78) (34
 50000 مكناس) م.ج.) (10 شق7.) (1

مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داف8صلاب2مدواناعن2 نه) ()
شارعايعق2با ملنص2را ملأم2ن78) (34
 50000 مكناس) م.ج.) (10 شق7.) (1

مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3220.

200I

ALHARBI CAR

ALHARBI CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

ALHARBI CAR
121ااتجزئ7ا وحمدا  قطبا وحضريا
  ن2 صرارقما1ا  ن2 صرا،ا20000،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

ALHARBI CARااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا121اا
تجزئ7ا وحمدا  قطبا وحضريا

  ن2 صرارقما1ا  ن2 صرا-ا27122اا

  د را  ب8ضاءاا ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.447151

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تماتع8ين) (2021 و2ن28) (02  ملؤرخافي)

جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
  سهلى))زياداكمسيرالح8د

تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725711.

201I

efg expert

 SMART CONTROL

SOLUTIONS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

efg expert

39اApptا,5emeااAv(lalla(Yacoutاا

Dا،20000ا،اcasablanca(maroc

SMART CONTROL SOLUTIONSاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا

  عزيزي7اشارعا ململك7ا  عرب78ا

  سع2دو7ا  طابقا03ارقما20ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112017

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (10

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SMART CONTROL SOLUTIONS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ت2زيعالترك8ب)
 ألتمت7ا  ذك78الحل2لا  تشغ8لا آللي)
إقام7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا ململك7ا  عرب78)   عزيزي7ا
 -  20 رقم) (03   سع2دو7ا  طابق)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا ملهديا  عالم):))670)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمدا  غ2ل):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()   س8دا ملهديا  عالما
رقم)23)زنق7ا  دخل7اس8ديا بر ه8م)

30120)فاس)) ملغرب.
عن2 نه) () محمدا  غ2لا   س8دا
رقم)227)حياعثمان)13100)ب2زن8ق7)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دا ملهديا  عالما
رقم)23)زنق7ا  دخل7اس8ديا بر ه8م)

30120)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244064.

202I

مكتبا ملحاسب7

 BOULANGERIE PATISSERIE
RCOZ

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7
مكتبا ملحاسب7

16ازنق7اسالا  سعادةا2ا،ا15000،ا
 وخميساتا ملغرب

BOULANGERIE PATISSERIE

RCOZااشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا157اشارعا
 ملسيرةا وخضر ءاا-ا25350ال دازما

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1169
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 BOULANGERIE PATISSERIE

. RCOZ
مخبزة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لب8عا وحل2يات.
 157 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا ملسيرةا وخضر ء))-)25350)ل د)

زما ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 600 ( (: محمد)   س8دا  صادقيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 400 ( (: حمزة)   س8دا  صادقيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  صادقيامحمداعن2 نه) ()
ل د) (25350 تجزئ7ا وحاجا  تاغي) (12

زما ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دا  صادقياحمزةا
ل د) (25350 تجزئ7ا وحاجا  تاغي) (12

زما ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دا  صادقياحمزةا
ل د) (25350 تجزئ7ا وحاجا  تاغي) (12

زما ملغرب
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78اب2 ديازم))بتاريخ)22)أبريل)

2021)تحتارقم)-.

203I

NJ BUSINESS

FIMADIL SARL AU

إعالنامتعددا  قر ر ت

NJ BUSINESS

3EMEاBUREAUX(MARINAا

AVENUEا19اETAGE(BUREAUا

ABDELKRIM BENJELLOUNا

،30000ا،VILLE(NOUVELLE(FESا

FES maroc

FIMADIL SARL AUا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما23ا

زنق7ا3ابنس2دةافاسا-ا30000افاسا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.40347

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)10)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

1000)حص7) تف2يتاحصص:تف2يت)

إلىا  س8د) رضاا  غ8تيا منا  س8دا

عادلا  غ8تي

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 ستقا 7ا  س8دارضاا  غ8تيالاتسم78)

مسيرا  شرك7ا  س8داعادلا  غ8تي

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تغ8يرا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3337.

204I

FIDUCIAIRE(JURICO,اSARL

MENUISERIE DAOUDI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FIDUCIAIRE(JURICO,اSARL

-04ازنق7اجبلاطارق،اإقام7اجبلا
طارق،ا  طابقا  ر بعارقما9ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب
MENUISERIE DAOUDIاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيانج8ب7ا
زنق7ا22ارقما11ا  طابقا  سفليا-ا

90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117559
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MENUISERIE DAOUDI
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  نجارة

أعمالا  بناء.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيانج8ب7)
(- 11)  طابقا  سفلي) رقم) (22 زنق7)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعزيزا  د لدي):))760)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامر دا  د لدي):))240)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عزيزا  د لديا   س8دا
  عرفان)2)بل2ك)31) قام7)10)  طابق)

2)رقم)122 90000)طنج7ا ملغرب.

عن2 نه) () مر دا  د لديا   س8دا

زريزر) وحسنا بنا عمرا س8ديا دل را

مت28ةا 2طا)34000)تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عزيزا  د لديا   س8دا

  عرفان)2)بل2ك)31) قام7)10)  طابق)

2)رقم)122 90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (17 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243646.

205I

ريدك2م

KAWTAR PROMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

ريدك2م

10ازنق7اعقب7ابنانافعابرش8دا،ا

26100،ابرش8دا ملغرب

KAWTAR PROMOاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13اشارعا

محمدا وخامساتجزئ7ا  يسرا

  طابقا3اعلىا  يساراا-ا26100ا

BERRECHIDا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.14621

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة()خل8ل)) ملاس8ني)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500

)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000

محمدابصالابتاريخ)22)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (09 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2021)تحتارقم)296.

206I

gest consultants

TRUST CALL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

gest consultants

15ازنق7ا  قا�ضياإ 8اسا ملعاريفا

  د را  ب8ضاء،ا20100،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

TRUST CALLاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا196ا

مرسا  سلطاناس8ديابل28طا-ا

20130ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.23721

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرر) (2021 أبريل) (20 في)  ملؤرخا

ح ت) شرك7ا (TRUST CALL حل)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8دامبلغارأسما ها)10.000)درهم)

196)مرس) لعن2 نامقرهاا إلجتماعي)

 20130 (- بل28ط) س8ديا   سلطانا

الزم7) نت8ج7ا   د را  ب8ضاء) ملغربا

 قتصادو7.

لاعين:

ل) غرباليا ( حسن)   س8د)ة()

9) ب2ا ملحاسنا  رل نياش) عن2 نه) ()

20100)  د را  ب8ضاء) 7) ملعاريف)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

بتاريخ)15)أبريل)2021)لفي)196)مرس)

 20130 (- بل28ط) س8ديا   سلطانا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724341.

207I
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STE EL BORDIJI BRT

 STE EL BORDIJI BRT SARL
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE EL BORDIJI BRT
  2حدةابل2كادارقما139ا،ا70000،ا

  ع28نا ملغرب
STE EL BORDIJI BRT SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  2حدةا
بل2كادارقما139ا-ا70000ا  ع28نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37261
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE EL(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.BORDIJI BRT SARL AU
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء.
:)  2حدة) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
70000)  ع28ن)  -  139 بل2كادارقم)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  ط8با  ب2ردوجي)
عن2 نه) ()تجزئ7ا  2حدةابل2كادارقم)

139 70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  ط8با  ب2ردوجي)
عن2 نه) ()تجزئ7ا  2حدةابل2كادارقم)

139 70000)  ع28نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ع28ن)

2021)تحتارقم)2002/21.

202I

GUIDE COMPTABLE

SABOR SAKAN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GUIDE COMPTABLE
تجزئ7ا بنات2مرتا2اعمارةا4ا  طابقا

2اشق7ا4اب2زن8ق7ا،ا13100،ا
ب2زن8ق7ا ملغرب

SABOR SAKANاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا بنا
ت2مرتا2اعمارةا4ا  طابقا2ا  شق7ا

4ا-ا13100اب2زن8ق7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6211
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SABOR SAKAN
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاريالا شغالامتن2ع7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)تجزئ7ا بن)
ت2مرت)2)عمارة)4)  طابق)2)  شق7)4 

- 13100)ب2زن8ق7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: صالح) صاب2را   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () صالحا صاب2را   س8دا
 12000   5110 رقم) (1 تجزئ7  2فاق)

تمارةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () صالحا صاب2را   س8دا
 12000   5110 رقم) (1 تجزئ7  2فاق)

تمارةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 26 بتاريخ) ( سل8مان) ببنا  البتد ئ78ا

أبريل)2021)تحتارقم)240.

209I

ALHARBI CAR

C-H SURVEILLANCE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
C-H SURVEILLANCE

39اشارعا الواق2تا  طابقا5ا39ا
شارعا الواق2تا  طابقا5،ا20000،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
C-H SURVEILLANCEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا39اشارعا
 الواق2تا  طابقا5ا-ا20000ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.433529

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 أبريل) (02  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا (C-H SURVEILLANCE
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
 إلجتماعي)39)شارعا الواق2تا  طابق)
20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب)  -  5

نت8ج7ا تصف78احب78..

لاعين:
  س8د)ة()هشام))قه2يالاعن2 نه) ()
س8ديام2مناتجزئ7اتارلد نتازنق7)3 
رقم)43 20450)  د را  ب8ضاء) ملغرب)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
شارع) (39 لفي) (2021 ماي) (21 بتاريخ)
20000)  د ر)  -  5  الواق2تا  طابق)

  ب8ضاء) ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725707.
210I

ALHARBI CAR

LOCAD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
LOCAD

13ازنق7اأحمدا مل اطيا قام7اجبالا
 أل باا  طابقا1ارقما2امعاريفا،ا
20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
LOCADاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا13ازنق7ا
أحمدا مل اطيا قام7اجبالا أل باا
  طابقا1ارقما2امعاريفا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.433423

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 02)مارس)  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا (LOCAD
 100.000 رأسما ها) مبلغا  ملحدلدةا
 13 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
جبال) أحمدا مل اطيا قام7ا زنق7ا
(- معاريف) (2 رقم) (1 )  طابق)  أل ب)
20000)  د را  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

 تصف78احب78.
لاعين:

  س8د)ة()مارك)))ش2ف2الاعن2 نه) ()
زنق7ا ب2ا وحسنا  صغيرا قام7) (31
 20000  9 شق7) (5 طابق) (2 م8لرلز)
)ة() كمصفي)   د را  ب8ضاء) ملغربا

 لشرك7.
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لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

زنق7) (13 لفي) (2021 و2ن28) (07 بتاريخ)

جبالا أل ب)) أحمدا مل اطيا قام7ا

 20000 (- معاريف) (2 رقم) (1   طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725712.

211I

AEX ET COM MAROC AUDITا

ET EXPERTISE

إنفستمنت فاند ميديطرانين

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 ستمر رانشاطا  شرك7

AEX ET COM MAROC AUDITا

ET EXPERTISE

ز لي7اشارعامحمدا وخامسالاشارعا

 بناكثيراإقام7ادلسامارسارقما44ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب

إنفستمنتافاندام8دوطر نينا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ازنق7ا

طنج7ا  با 78،ا10اف8الاشمساطريقا

ماالباطااا90000اطنج7ا ملغرب.

» ستمر رانشاطا  شرك7«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

93421ا

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

تقرراما) (2021 و2ن28) ( (02  ملؤرخافي)

ولي:

عدماحلا  شرك7ارغماأنارؤلس)

 ألم2 لا  ذ ت78ا لشرك7اتقلاعناربع)

رأسما هاالاح كاجر ء) وخسائرا ملثبت7)

فيا  ق2 ئما  ترك8ب78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244257

212I

N2M CONSEIL-SARL

 SERVICES GESTION EL

YAMANI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ت2س8عانشاطا  شرك7ا

N2M CONSEIL-SARL

2ا,19اNا5اAV(HASSAN(I(RUEا

NADORا،62000ا،ا4اETAGE(Nا

MAROC

SERVICES GESTION EL YAMANIا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعياحيا

 ع2 دنابرك7اا-ا62000ا  ناظ2را

 ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.20299

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):

- الستغاللا  فالحي

-نقلا المتع7ا لغير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)04)و2ن28)

2021)تحتارقم)1169.

213I

Advance Center

Retech technologies
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

Advance Center

،اRue(Annajd(Hay(Riadا9k4اVillaا

Rabat(Marocا،10020

Retech technologiesاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامكتبا11ا

،ا  طابقا1ا،ابل2كاGH Bا،  ن2را1ا،ا

تامسناا-ا12200اتامسناا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
133741

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Retech(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.technologies
غرضا  شرك7ابإوجاز):))-1)ص8ان7)

  كمب28تر
 2)-)إصالحا  هاتفالتك88فه)

3)-)  تمث8لال  تس2يق.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)مكتب)11 
،)  طابق)1)،)بل2ك)GH B)،  ن2ر)1)،)

تامسنا)-)12200)تامسناا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: عدنانا  شعبي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
حص7) (500 ( (:   س8داأنسازهري)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 (: عدنانا  شعبي)   س8دا

بق8م7)100)درهم.
بق8م7) (500 (: زهري) أنسا   س8دا

100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داعدنانا  شعبياعن2 نه) ()
زنق7امحمدا  غازياشارعا ملهدي) (24
 10000 برك7ا  س2ي�ضيا  رباط) بنا

  رباطا ملغرب.
  س8داأنسازهرياعن2 نه) ()قطاع)
حيا  رياضا  رباط) (4 رقم) إا بل2كا

10100)  رباطا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعدنانا  شعبياعن2 نه) ()
زنق7امحمدا  غازياشارعا ملهدي) (24
 10000 برك7ا  س2ي�ضيا  رباط) بنا

  رباطا ملغرب

  س8داأنسازهرياعن2 نه) ()قطاع)
حيا  رياضا  رباط) (4 رقم) إا بل2كا

10100)  رباطا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتمارة)

2021)تحتارقم)1502.

214I

N2M CONSEIL-SARL

CONSTRUCCION FADELMI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تغ8يرانشاطا  شرك7

N2M CONSEIL-SARL
2ا,19اNا5اAV(HASSAN(I(RUEا
NADORا،62000ا،ا4اETAGE(Nا

MAROC
CONSTRUCCION FADELMIا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياطريقا
ثان2ي7اطهاحسينا وخرب7ا زغنغانا-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.
تغ8يرانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12969

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تماتغ8ير) (2021 و2 28ز) (06  ملؤرخافي)
نشاطا  شرك7امن)»-صناع7اق2  ب)
مقلع) »- ستغاللا إلى)   سقف«)

 لرمال«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2109.

215I

fiduazizi

AZBAN PESCA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا
عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب
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AZBAN PESCAاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا700ا
رقما532اا  ع28نا-ا70000ا  ع28نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37425
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AZBAN PESCA
غرضا  شرك7ابإوجاز):)

لتصدور.) MAREYAGE.) ستير دا
جم8عا ملنتجاتا  سمك78.)  ستير دا
ل  قشريات) أن2 عا ألسماكا جم8عا
لمنتجاتا ملأك2الت) ل  رخ2ياتا
كانت) س2 ء) لمشتقاتهاا   بحري7ا
طازج7األامجمدةاألامجمدة.)  شر ء)
فيا  س2قا ملحلي) تس2يقها بهدفا
ل لتصدورالشر ء)لب8عالت2زيعا و مل7)
أن2 ع) جم8عا ألا  تجزئ7ا تصدورا
ل مل2 دا  غذ ئ78) ل  ف2 كها  وخضارا
لجم8عا مل2 دا  غذ ئ78ا  زر ع78)
لت2زيع) نقلا ل ملنتجاتا  غذ ئ78.)
لتمث8لاجم8عا مل2 دا  غذ ئ78))  لح2م)
أل) لغيرها(.) ل  دل جنا ل ألسماكا
 ملنتجاتا  غذ ئ78ا  زر ع78اطازج7األ)
حل8ب78األامجمدةاألامجمدةاألامعبأة)
أشكا ه) بكاف7ا سائب7.) ملتاجرةا ألا
لب8عالت2زيع) تجارةاشر ء)   تس2يق78.)
(، لمستلزماتا  ص8د) م2 دا جم8عا
(، ،) ملعد تا  صناع78)   ص8د 8ات)
  بناء)ل  تشي8د.)  طالء)،)  تنظ8ف)،)
،) ألدل تا  صح78.) ،)  بستن7)  ألمن)
لمعد ت) غ8ارا قطعا منفصل7.) قطعا
لتجم8ع) تمث8لا مختلف7.) صناع78ا

جم8ع) لإصالحا لص8ان7ا لترك8با

قطعاغ8اراصناع78الأتمت7)  ملعد ت.)

لجم8عا ملنتجات) مكاتبا  كمب28ترا

ل الستثمارافيارأس)  ملماثل7.) إلنشاء)

 ملالال إلد رةابجم8عاأشكا هاافياجم8ع)

  شركاتا  تيا هااعالق7امباشرةاأل)

غيرامباشرةابأغر ضا  شرك7.) قتناء)

ألاتأجيراجم8عا ملركباتا نقلا ألفر د)

ألا  بضائع.)  نقلا  بريا لبضائع)

ل ملسافرين) ل مل2ظفينا ل  سائحينا

ل  دل 8ين.)  نقلا ملحلي)  ملحل8ينا

أن2 عا  بضائع) و م8عا ل  دلليا

نقل) عنا  غير.) لبا ن8اب7ا  صاوحهاا

ل وحساب) وحسابا  غيرا   بضائعا

 وخاص)،)  عامليناباوخامات)،)  نقل)

ل وخضرل ت.) نقلا  فاكه7ا (،  ملبرد)

بشكلاعام)،)أياعمل78امرتبط7ابشكل)

مباشراألاغيرامباشرابنشاطهاا تعزيز)

نم2ا  شرك7التط2رها..

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 70000 (- )  ع28ن) (532 رقم) (700

  ع28نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)2021)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 10000 (: عزيزا صبان)   س8دا

بق8م7)100.000)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عزيزا صبانا   س8دا

حيا  2حدةاتجزئ7ا ملسيرةا وخضر ء)

650) ملر�ضى) رقم)   شطرا  ثا ثا

  ع28ن)70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عزيزا صبانا   س8دا

حيا  2حدةاتجزئ7ا ملسيرةا وخضر ء)

650) ملر�ضى) رقم)   شطرا  ثا ثا

  ع28ن)70000)  ع28نا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2223/2021.

216I

FIDEXIAا

 ART BUILDING
INNIVATION

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDEXIA
,300Rue Mostapha El Maâniا
,26ا°2ème(étage(Bureau(Nا
،اCasablancaا,Centre-Villeا
Casablanca(Marocا،20140

ART BUILDING INNIVATIONا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
 ملسيرةازق7ا6اأكت2برا  شق7ارقما
6ا  طابقارقما3ا-ا20100اا  د را

  ب8ضاءاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510257
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ART (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BUILDING INNIVATION
أشغال) (- (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

  هندس7ا ملدن78)
-أشغالا  بناء)لا ألشغالا ملختلف7)
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعا ملسيرة)
6)  طابق) أكت2برا  شق7ارقم) (6 زق7)
)  د را  ب8ضاء)) (20100  -  3 رقم)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ( بنيس) ( واسين)   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( بنيس) ( واسين)   س8دا
 13000       364 رقم) حيا  فلينا

بنسل8مان)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( بنيس) ( واسين)   س8دا
 13000      364 رقم) حيا  فلينا

بنسل8مان)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 09 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726293.

217I

CAFIGEC

SKWIQ
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
CAFIGEC

39ا2éme(etageاfouratا,rue(alا
2émeاfouratا,rue(alا39اmaarifا
casaا،20100ا،etage(maarifا

maroc
SKWIQاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا61اشارعا
الالاواق2تامصطفىا ملعانيا ملركزا
  تجاريارياضارقما25ا  طابقا2اا-ا

20100ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.436253

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
رفع) تما (2021 و2ن28) (25 في)  ملؤرخا
رأسمالا  شرك7ابمبلغاقدره)»90.000 
إلى) درهم«)أيامن)»100.000)درهم«)
:))تقدوم) «10.000)درهم«)عناطريق)

حصصانقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725992.

212I
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 ئتمان78اا وخبرة

SLAB PROMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

 ئتمان78اا وخبرة
49اازنق7اا ملدون7ا،ا26100،ابرش8دا

 ملغرب
SLAB PROMOااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
 المانا18اGHا قام7ا146ارقما1ا
مكتبارقما1اعينا  سبعا-ا20250ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.414213

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
كمسير) محمدا   قض28يا الدري�ضيا

آخر
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725692.

219I

ASMAA MEDIA GROUP

UNLIMITED PRINT SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
ASMAA MEDIA GROUP

شارعاصه8با  رلميابل2كا39ا  رقما
20ا  برن2�ضيا  ب8ضاء،ا20000،ا

  ب8ضاءا ملغرب
UNLIMITED PRINT SARLاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7اا
  فتحاIIارقما72افل2ريد اس8ديا
معرلفا  ب8ضاءا-ا20000ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.329549

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (30  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
مبلغ) ( (UNLIMITED PRINT SARL
درهمالعن2 ن) (50.000,00 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعياتجزئ7))  فتح)II)رقم)
72)فل2ريد اس8ديامعرلفا  ب8ضاء)
- 20000)  د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

ل):)عدما الشتغال.
ب) مقرا  تصف78ا حددا لا
فل2ريد ) (72 رقم) (II )  فتح) تجزئ7)
 20000 (- معرلفا  ب8ضاء) س8ديا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)
لاعين:

ل) بلمعلما ( (   س8د)ة() بر ه8م)
عن2 نه) ()رقم)10))زنق7افرنكالنارقم)
20000)  د ر  ب8ضاء) 13)  ب8ضاء)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
فل2ريد ) (72 رقم) (II )  فتح) تجزئ7) (:

س8ديامعرلفا  ب8ضاء
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725725.
220I

FNMCOMPTA

CHAHIN UNIVERSAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FNMCOMPTA
21اRESIDENCE RENEE AV IBNا
07ا°EME(ETAGE(Nا3اMARHALا
TANGERا،90000ا،اTANGERا

MAROC
CHAHIN UNIVERSALاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
م2الياإسماع8لا14اإقام7ام2اليا
إسماع8لا  طابقا3ارقما9ا-اطنج7ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112357
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CHAHIN UNIVERSAL
:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لس8ط) ل  دلليا لبضائع,لا   2طنيا

  نقلا  2طنيال  دلليا لبضائع..
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2الي) إقام7ا (14 إسماع8ل) م2اليا
إسماع8لا  طابق)3)رقم)9)-)طنج7)-)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (:   س8دامحمداسع8دازك2د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 (: )  س8دامحمداسع8دازك2د)

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
زك2د) سع8دا محمدا   س8دا
 12 رقم) بل 8كاا عن2 نه) () قام7ا
  طابق)02)شق7)02)حسن2ن7)-)طنج7)

90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
كريم)   س8دا  ط8بيا ملصباحيا
 15 رقم) مص2را بنيا زنق7ا عن2 نه) ()
طنج7) (90000 طنج7) (- مرشان)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6457.
221I

ASMAA MEDIA GROUP

START BTP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

ASMAA MEDIA GROUP

شارعاصه8با  رلميابل2كا39ا  رقما

20ا  برن2�ضيا  ب8ضاء،ا20000،ا

  ب8ضاءا ملغرب

START BTPاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا45ا

زنق7ابرلكس8لا قام7احس2نا1ا

طا4اشق7ا23ا  ب8ضاءا-ا20000ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.205295

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (03  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

رأسما ها) مبلغا ( (START BTP

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000,00

زنق7ابرلكس8لا قام7) (45  إلجتماعي)

(- 23)  ب8ضاء) شق7) (4 ط) (1 حس2ن)

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

ل):)عدما الشتغال).

45)زنق7) لاحددامقرا  تصف78اب)

برلكس8لا قام7احس2ن)1)ط)4)شق7)

20000)  د ر  ب8ضاء) (- 23)  ب8ضاء)

 ملغرب.)

لاعين:

عبد) بنا (   س8د)ة() ملصطفى)

 وحقالاعن2 نه) ()45)زنق7ابرلكس8ل)

 23 شق7) (4 ط) (1 حس2ن)  قام7ا

20000)  د ر  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

: 45)زنق7ابرلكس8لا قام7احس2ن)1 

ط)4)شق7)23)  ب8ضاء
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725779.
222I

كريت

CRIT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون

كريت
67،اشارعا ملسيرةا وخضر ءا ملعاريفا

،ا20100،ا  ب8ضاءا ملغرب
CRITا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا67اBDا
AL MASSIRA AL KHADRAاا

CASABLANCAا20100ااMAARIFا
.MAROC

»تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.122453
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)19)ماي)2021
مهام) مز ل 7ا مدةا تجدودا تقررا

 ملسيروناملدة:)1)سن2 ت.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726459.
223I

كريت

C SERVICES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون

كريت
67،اشارعا ملسيرةا وخضر ءا ملعاريفا

،ا20100،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
C SERVICESاا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا67اBDا
AL MASSIRA AL KHADRAاا

CASABLANCAا20100اMAARIFا
.MAROC

»تجدودامدةامز ل 7امهاما ملسيرون«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.175245

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)19)ماي)2021

مهام) مز ل 7ا مدةا تجدودا تقررا

 ملسيروناملدة:)1)سن2 ت.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726456.

224I

CONSSEIL FISCAL REMALI

AGPROMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

CONSSEIL FISCAL REMALI

MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC

AGPROMOاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياراداسا

عمارةابا قام7اجيهاناب2 ب7اس8ديا

سع8دا-ا50000امكناسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53225

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (09

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AGPROMO

مرلج) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقر ت

سمساراعقار ت.

داس) را (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

عمارةابا قام7اجيهاناب2 ب7اس8دي)

سع8د)-)50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 200 ( (: سع8دا ك2ز ل)   س8دا
حص7ابق8م7)20.000)درهما لحص7).

 200 ( (: حاجي)   س8دةا ط8ف7ا
حص7ابق8م7)20.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () سع8دا ك2ز لا   س8دا
فاس) طريقا مسع2دا ماليا  قام7ا

مكناس)50000)مكناسا ملغرب.
عن2 نه) () حاجيا ط8ف7ا   س8دةا
فاس) طريقا مسع2دا ماليا  قام7ا

مكناس)50000)مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () سع8دا ك2ز لا   س8دا
فاس) طريقا مسع2دا ماليا  قام7ا

مكناس)50000)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3325.
225I

MEKNES CONTROLE SARL-AU

HUILLERIE ABDELLAOUIA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
MEKNES CONTROLE SARL-AU
AV.HAROUNE ERRACHIDا
1ER(ETAGE(V.NاAPT.2اIM.24ا
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
HUILLERIE ABDELLAOUIAا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكلم6ا
طريقاتازةافاسابابامرزلق7ا-ا

35000اتازةا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.1269

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (21 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()محمدا ملسالي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
1.500)حص7ا فائدة))  س8د))ة()أن2ر)

 ملساليابتاريخ)21)ماي)2021.

تف2يتا  س8د))ة()محمدا ملسالي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.500
حمزةا ملساليابتاريخ)21)ماي)2021.
تف2يتا  س8د))ة()محمدا ملسالي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.500
زكرياء) ملساليابتاريخ)21)ماي)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2ن28) (03 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)330.

226I

fiduciaire(for(you

SO FAST
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
fiduciaire(for(you

شارعامحمدا  بقالاعمارةاصبحيا
رقما51ا  طابقا3اشق7ارقما07اج8لزا

،ا40000،امر كشا ملغرب
SO FASTاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 ألر�ضيامحلارقما04اعمارةاكاسب8لا
شارعاأسفيا-ا40000امر كشاا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.94269

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (11 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ت2مي) ( طارق) )ة() تف2يتا  س8د)
160)حص7ا جتماع78امناأصل)500 
عبداهللا) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

مشماشابتاريخ)06)ن2نبر)2021.
ب2رك7) ( حف8د) )ة() تف2يتا  س8د)
340)حص7ا جتماع78امناأصل)500 
عبداهللا) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

مشماشابتاريخ)06)ن2نبر)2021.
ت2مي) ( طارق) )ة() تف2يتا  س8د)
170)حص7ا جتماع78امناأصل)500 
مصطفى)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

 2عنبيابتاريخ)06)ن2نبر)2021.
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حسيناجمال) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (330 تيزر ) ( عمر)
)  س8د) 500)حص7ا فائدة) مناأصل)
)ة()مصطفى)) 2عنبيابتاريخ)06)ن2نبر)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125222.

227I

 رنك

LAGHDIRA BERRY
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
 رنك

شارعاو2سفا بناتاشفينارقما14ا
  عر ئش،ا92000،اLARACHEا

 ملغرب
LAGHDIRA BERRYاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا14اشارعا
و2سفا بناتاشفينا-ا92000ا

  عر ئشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6291
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LAGHDIRA BERRY
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ألر �ضيا  فالح78.
 14 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 92000 (- شارعاو2سفا بناتاشفين)

  عر ئشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: وحس8ك7) سع8دا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: غريس) مصطفىا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داسع8داوحس8ك7اعن2 نه) ()

 2149 رقم) تجزئ7ا ملغربا و دودا

92000)  عر ئشا ملغرب.

  س8دامصطفىاغريساعن2 نه) ()

ق8ادة) لا جا دل را مل2 رع7ا  رملا

 92150 د ئرةا  ل2ك2س)   ع2 مرةا

  قصرا  كبيرا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داسع8داوحس8ك7اعن2 نه) ()

 2149 رقم) تجزئ7ا ملغربا و دودا

92000)  عر ئشا ملغرب

  س8دامصطفىاغريساعن2 نه) ()

ق8ادة) لا جا دل را مل2 رع7ا  رملا

 92150 د ئرةا  ل2ك2س)   ع2 مرةا

  قصرا  كبيرا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) ( با عر ئش)  البتد ئ78ا

رقم) تحتا (2021 و2 28ز) (07

.26011121009319

222I

COTEXPER

الوكالة العقارية الحوز
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

COTEXPER

22اRUE YACOUB MARINIا

MARRAKECHا،40000ا،اGUELIZا

MAROC

  2كا 7ا  عقاري7ا وح2زاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا119ا

تجزئ7اس8دياعبادا2ا  عمارةا3ا

  شق7ا40000ا-اااB3امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11021

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (1999 وناور) (26

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)  2كا 7)

  عقاري7ا وح2ز.

:)  2ساط7) غرضا  شرك7ابإوجاز)

فيا  ب8عالا  شر ء) لعمل8اتا  عقاري7.

 119 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 3 2)  عمارة) عباد) س8ديا تجزئ7ا

  شقB3   - 40000(7)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داخلدلناعبدا  غني):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  غني) خلدلنا   س8دا

عن2 نه) ()زنق7ا  ناض2راف8الال)5)  حي)

  شت2ي)40000)مر كش)) ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  غني) خلدلنا   س8دا

عن2 نه) ()زنق7ا  ناض2راف8الال)5)  حي)

  شت2ي)40000))مر كش)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

فبر ور) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

1999)تحتارقم)12699.

229I

COTEXPER

الوكالة العقارية الحوز
إعالنامتعددا  قر ر ت

COTEXPER

22اRUE YACOUB MARINIا

MARRAKECHا،40000ا،اGUELIZا

MAROC

  2كا 7ا  عقاري7ا وح2زا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا119ا

تجزئ7اس8دياعبادا2ا  عمارةا3ا

  شق7ا40000ا-اB3اا-ا-امر كشاا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.11021

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2 28ز)2003

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
خلدلن) عبدا  غنيا تف2يتا  س8دا

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (1.000

نج8د) حص7ا فائدةا  س8دا (1.000

عبدا ملنعم.

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

عبدا ملنعم) نج8دا تنصيبا  س8دا

غير) ملدةا  ملسيرا  2ح8دا لشرك7ا

محددة.

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

«COTEXPER«((تغيرا سما  شرك7ا لى

قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

»مقال 7) نشاطا  شرك7ا لى) تغيرا

ل)  شغالا ملحاسب7،) ستشار تا

لتشط8با  نشاط) ( تقن8اتا وخبرة«)

  سابق.

قر رارقم)5:)  ذياونصاعلىاماولي:)

من) تغ8يرا ملقرا الجتماعيا لشرك7ا

2)  عمارة) عباد) تجزئ7اس8ديا (119

B3 - 40000،) لىا  عن2 ن) 3)  شق7)

نهج) (D 13) قام7اعليابل2ك)  و دود)

فرنساامر كش)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
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بندارقم)-:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تحينابن2دا  نظاما السا�ضياطبقااملا)

حكرا عاله.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

شتنبر) (04 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2003)تحتارقم)1323.

230I

SUD AUDIT CONSEIL ETا

COMPTABILITE SARL AU

كوريا بيوتي انفست

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يرانشاطا  شرك7

SUD AUDIT CONSEIL ETا

COMPTABILITE SARL AU

-ا38اPROPRIETE(SALAM(NRا

4EME ETAGE AVENUE PRINCEا

،اGUELIZا-اMY(ABDELLAHا

MARRAKECH(MAROCا،40000

ك2ريااب28تيا نفستاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا قام7ا

  سالمارقم32ا  طابقا  ر بعاشارعا

 الميرام2الياعبداهللاا-كليز-مر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب.

تغ8يرانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.111467

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تغ8ير) تما (2021 ماي) (27 في)  ملؤرخا

نشاطا  شرك7امن)»تاجرابا تقس8ط)

» ستير د) إلى)  لمنتجاتا  تجم8ل78«)

منتجاتا  تجم8لال  نظاف7ا  صح78)

 ل سمالمنتجاتا إلبادةا وح28ي7«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125246.

231I

SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

كوريا بيوتي انفست
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

-ا38اPROPRIETE(SALAM(NRا
4EME ETAGE AVENUE PRINCEا
،اGUELIZا-اMY(ABDELLAHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
ك2ريااب28تيا نفستاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا
  سالمارقم32ا  طابقا  ر بعاشارعا
 الميرام2الياعبداهللاا-كليز-مر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.111467
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (27  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
» قام7ا  سالمارقم32)  طابقا  ر بع)
-كليز- هللا) عبدا م2اليا شارعا الميرا
مر كش)-)40000)مر كشا ملغرب«)إلى)
»زنق7ا ملس دا قام7اسيرو2اشق7ارقم)
مر كش)) (40000 (- مر كش) كليز-) (- (7

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125246.

232I

COTEXPER

COTEXPER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

COTEXPER
22اRUE YACOUB MARINIا

MARRAKECHا،40000ا،اGUELIZا
MAROC

COTEXPERاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ا قام7ا
عليابل2كاDانهجافرنساامر كشا-ا

40000امر كشاا ملغربا.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.11021
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)04)ن2نبر)2004)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
نهجافرنسا) (D «13) قام7اعليابل2ك)
) ملغرب) مر كش) (40000 (- مر كش)
C5)عمارة) 4)رقم) إلى)»س8دياعباد) («
  برك7ا  شق7)2)شارعام2الياعبداهللا))

- 40000)مر كش))) ملغرب)».
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ن2نبر) (24 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2004)تحتارقم)22403.
233I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

ACCAMA OUIDANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS
257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
ACCAMA OUIDANE
اشرك7امدن78اعقاري7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا19دربا
  سقاو7اعرص7ام2اليام2�ضىازنق7ا
 ملست2صفا-ا40000امر كشا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.40129
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)13)وناور)2020)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
م2الي) عرص7ا «19دربا  سقاو7ا
 40000 (- زنق7ا ملست2صف) م2�ضىا
إلى)»س8دياو2سف) مر كشا ملغرب«)
بناعلياد ئرةا  ب2را  2يد نا ملحمدو7))

- 40000)مر كش))) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)122979.
234I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

BAB AZREK
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS
257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
BAB AZREKا

شرك7امدن78اعقاري7اا)فياط2را
  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
 الحساناعمارةا12اشق7ا14ا  طابقا
  ثا ثااا-ا40000امر كشا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.16533
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2020)تقرراحل) 31)دجنبر)  ملؤرخافي)
 BAB(شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
 10.000 رأسما ها) مبلغا ( (AZREK
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
 14 شق7) (12 تجزئ7ا الحساناعمارة)
مر كش) (40000 (- ( (   طابقا  ثا ث)

 ملغربانت8ج7ال):))إر دةا  شركاء.
تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
14)  طابق) 12)شق7)  الحساناعمارة)
  ثا ث)))-)40000)مر كش)) ملغرب.)

لاعين:
الغ2شيت) ( ( ن8ك2ل)   س8د)ة()
 15 كلم) جاللا عن2 نه) () لالدا لا
40000)مر كشا ملغرب) ( طريقافاس)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
:)تجزئ7ا الحساناعمارة)12)شق7)14 

  طابقا  ثا ث))مر كش
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

فبر ور) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)120765.

235I

اFINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

BAB AZREK
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا

حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب

BAB AZREKاشرك7امدن78اعقاري7

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اتجزئ7ا

 الحساناعمارةا12اشق7ا14ا  طابقا

  ثا ثااا-ا40000امر كشا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.16533

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 وناور) (26  ملؤرخافي)

BAB AZREK)شرك7اح تا ملسؤل 78)

 10.000 رأسما ها) مبلغا  ملحدلدةا

مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما

 14 شق7) (12 تجزئ7ا الحساناعمارة)

مر كش) (40000 (- ( (   طابقا  ثا ث)

 ملغربانت8ج7ا تصف78ا  شرك7.

لاعين:

الغ2شيت) ( ( ن8ك2ل)   س8د)ة()

 15 كلم) جاللا عن2 نه) () لالدا لا

40000)مر كشا ملغرب) ( طريقافاس)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

تجزئ7) لفيا (2021 و2 28ز) (26 بتاريخ)

14)  طابق) 12)شق7)  الحساناعمارة)

  ثا ث)-)40000)مر كشا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

مارس) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)121390.

236I

M(TRANSPORT(ETا&اYا
DISTRIBUTION

 Y & M TRANSPORT ET
DISTRIBUTION SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

M(TRANSPORT(ETا&اYا
DISTRIBUTION

420اLot Hind Route Elmenzelا
Lot(Hind(Routeا480اSefrouا
،31000ا،Elmenzel(Sefrouا

Sefrou Maroc
M(TRANSPORT(ETا&اYا

DISTRIBUTION SARL AUاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا420ا
تجزئ7اهنداطريقا ملنزلاصفرلا-ا

31000اصفرلا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3331
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Y & M(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 
 TRANSPORT ET DISTRIBUTION

.SARL AU
بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 ENTREPRENEUR  :
 DE TRANSPORT DE

. MARCHANDISE
 420 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- صفرل) طريقا ملنزلا هندا تجزئ7ا

31000)صفرلا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: محسنا  28بي)   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محسنا  28بيا   س8دا
صفرل) زنق7ا ألغا ب7ا (606 رقم)

31000)صفرلا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () محسنا  28بيا   س8دا
صفرل) زنق7ا ألغا ب7ا (606 رقم)

31000)صفرلا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (26 بتاريخ) ( بصفرل)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)-.
237I

FOUZMEDIA

OUAMED CAR RENTAL
إعالنامتعددا  قر ر ت

FOUZMEDIA
kenitraا،14000ا،اKENITRAا

maroc
OUAMED CAR RENTALا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا57ازنق7ا
مصطفىا  ر فعياإقام7ا وحد ئقا
مكتبارقما4ا-ا-ا14000ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.49241
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) (500 تف2يت) علىا  ملصادق7ا
ملك78ا  س8دةالس8ل7) فيا  جتماع78ا
عبدهللا)  وحشاديا فائدةا  س8دا
) د كاتماتغ8يرا  بند)

ً
 لمج2ضاتبعا

منا  قان2نا ألسا�ضي) ل7) (6 رقم)
 لشرك7

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
لس8ل7ا وحشادي)  ستقا 7ا  س8دةا
محمد) لتع8ينا  س8دا منا  تس8يرا

  تيسامسير اجدود 
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) (500 تف2يت) علىا  ملصادق7ا
ملك78ا  س8دةالس8ل7) فيا  جتماع78ا
عبدهللا)  وحشاديا فائدةا  س8دا
) د كاتماتغ8يرا  بند)

ً
 لمج2ضاتبعا

منا  قان2نا ألسا�ضي) ل7) (6 رقم)
 لشرك7

على) ونصا 12:)  ذيا رقم) بندا
لس8ل7) ماولي:) ستقا 7ا  س8دةا
 وحشاديامنا  تس8يرالتع8ينا  س8د)

محمدا  تيسامسير اجدود 
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24350.

232I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARIا
MED

أسماء مارك
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CABINET FIDUCIAIR E ZAARIا

MED
place mozart residenceا

tanger(placeا7ا°Tidghine(nا
7ا°mozart(residence(Tidghine(nا
tangerا،90000ا،tangerا ملغرب

أسماءاماركاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياساح7ا
م2ز را قام7اتدغينا  طابقا2ارقما

7ا-ا90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

100015
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2019 و2 28ز) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
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عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

أسماء) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

مارك.

تس2يق) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تجاري.

ساح7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 7 2)رقم) م2ز را قام7اتدغينا  طابق)

- 90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 30.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

تعدليت) أوتا أسماء)   س8دةا

 23 عمارة) تنم78ا مجمعا عن2 نه) ()

 90000 مغ2غ7) (61 شق7) (3 طابق)

طنج7)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

تعدليت) أوتا أسماء)   س8دةا

 23 عمارة) تنم78ا مجمعا عن2 نه) ()

 90000 مغ2غ7) (61 شق7) (3 طابق)

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

شتنبر) (13 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

.M2191971791(2019)تحتارقم
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LEADER FINANCE

ARTZOLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

LEADER FINANCE

ALا520اIMMا2ا°Nاا1ER(ETAGEا

،اMANAR(OPERATION(CHARAFا

MARRAKECH(MAROCا،40000

ARTZOLEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راعزيبا

خل8ف7ابريكارقما53ال ح7اس8ديا

بر ه8ما  2يد ناا-ا40000امر كشا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116223

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ARTZOLE
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألعمالا ملتن2ع7األا  بناء

تاجرام2 دا  بناء)با تقس8ط.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

ل ح7) (53 رقم) بريكا خل8ف7ا عزيبا

 40000 (- ( بر ه8ما  2يد ن) س8ديا

مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا  بازامحمد):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  بازامحمداعن2 نه) ()دل ر)

ل ح7) (53 رقم) بريكا خل8ف7ا عزيبا

 40000 ( بر ه8ما  2يد ن) س8ديا

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  بازامحمداعن2 نه) ()دل ر)

ل ح7) (53 رقم) بريكا خل8ف7ا عزيبا

 40000 ( بر ه8ما  2يد ن) س8ديا

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125917.

240I

COTEXPER

COTEXPER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

COTEXPER
22اRUE YACOUB MARINIا

MARRAKECHا،40000ا،اGUELIZا
MAROC

COTEXPERاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياس8ديا
عبادا4ارقماC5اعمارةا  برك7ا  شق7ا
2اشارعام2الياعبداهللااا-ا40000ا

مر كشاا ملغربا.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.11021
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)21)ن2نبر)2016)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
»س8دياعباد)4)رقم)C5)عمارةا  برك7)
(- ( هللا) عبدا م2اليا شارعا (2   شق7)
 22« إلى) (« ) ملغرب) مر كش) (40000
 40000 (- زنق7ايعق2با ملرينياجليز)

مر كش))) ملغرب)».
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
دجنبر) (16 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2016)تحتارقم)24321.
241I

CENTRE AZROU SERVICES

 BUSINESS ET TRAVAUX
ATLAS

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

CENTRE AZROU SERVICES
،53100ا،اCENTRE(AZROUا

AZROU MAROC
BUSINESS ET TRAVAUX ATLASا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما426ا
  نخ8لا4اا-ا53100اآزرلا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1523

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (19

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BUSINESS ET TRAVAUX ATLAS

أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء) ملختلف7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)426 

  نخ8ل)4  - 53100)آزرلا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8دا بر ه8ما  عبادي)

حص7ابق8م7)50.000)درهما لحص7).

  س8دا سماع8لامعطاللي):))500 

حص7ابق8م7)50.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا بر ه8ما  عبادياعن2 نه) ()

3) حد ف)) شارعا  قاهرة) (2 شق7)

53100) زرلا ملغرب.

معطاللي)   س8دا سماع8لا

حيا  سعادة)) (5 55)  زنق7) عن2 نه) ()

53100) زرلا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا بر ه8ما  عبادياعن2 نه) ()

3) حد ف)) شارعا  قاهرة) (2 شق7)

53100) زرلا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بازرل)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)254.

242I
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HISSABAT CONSEIL

ELEC BTM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
HISSABAT CONSEIL

77ا،اRUE(MOHAMED(SMIHAا
CASABLANCA(MAROCا،20080
ELEC BTMاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا77ازنق7ا
محمداسم8ح7ا  طابقا  ثامنا

  د ر  ب8ضاءا20020ا  د ر  ب8ضاءا
 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
510001

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ELEC (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.BTM
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألنظم7ا  كهربائ78.
 77 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
زنق7امحمداسم8ح7ا  طابقا  ثامن)
20020)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 200 ( (: سك2ت7) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داأو2باملستف):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمداطايش):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8د))عبدهللاا  كار ):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةاعزيزةادهام):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () سك2ت7ا محمدا   س8دا
35)زنق7اأب2او2سفا ملزد غياالف8ل8ت)
20000)  د ر  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب.
عن2 نه) () ملستفا أو2با   س8دا
3)  عمر ن) ط) (1925 رقم) (3   شطر)
 20000   هر ليينا  د ر  ب8ضاء)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () طايشا محمدا   س8دا
إقام7اأب2 باطماريساعمارة)22)شق7)
3)د راب2عزةا  ن2 صر  ب8ضاء)20000 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) ()) عبدهللاا  كار ا (   س8د)
تجزئ7ا  عمر نا  شطر)2)بقع7)2079 
 20000 3)  هر ليينا  ب8ضاء)   طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () دهاما عزيزةا   س8دةا
زنق7) (15 ش) (03 ط) إقام7ا  قدسا
مترلا بناجريراب2رك2نا  ب8ضاء) (12

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () سك2ت7ا محمدا   س8دا
35)زنق7اأب2او2سفا ملزد غياالف8ل8ت)
20000)  د ر  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
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WIFAK GESTION

 Arabesque moresque
international group

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

WIFAK GESTION
شارعاعبدا  عاليابنشقرلنامكاتبا
زينباطابقارقما2امكتبارقما2ا.ا،ا

30000،افاسا ملغرب
Arabesque moresqueا

international groupاااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا112ا

شارعاال 7اأم8ن7ا ملدون7ا و دودةاا-ا

30010افاسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62217

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 Arabesque moresque  :

.  international group

تصن8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

أن2 ع) جم8عا لت2ريدا لترك8با

ل) ))  ز 8جا  بلدي(.)   فس8فساء)

 ستير دالاتصدور..

 112 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- ( شارعاال 7اأم8ن7ا ملدون7ا و دودة)

30010)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دار�ضىاناجي)):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دار�ضىاناجياعن2 نه) () قام7)

طريق) شارعا  ب2عنان78ا (1   ناجي)

 وم2ز ر))30050)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دار�ضىاناجياعن2 نه) () قام7)

طريق) شارعا  ب2عنان78ا (1   ناجي)

 وم2ز ر)30050)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3322.

244I

AEX ET COM MAROC AUDITا
ET EXPERTISE

ك2نفكس28ناأرباب2
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

 AEX ET COM MAROC
AUDIT ET EXPERTISE

ز لي7ااشارعامحمدا وخامسالاشارعا
 بناكثيراإقام7ادلسامارسارقما44ا،ا

90000،اطنج7ا ملغرب
ك2نفكس28ناأرباب2اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا123ا
شارعالليا  عهدامركزاإنرياا  طابقا
 ألر�ضيا ملحلارقما15ا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.22349

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 وناور) (25  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا أرباب2ا ك2نفكس28نا
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (1.000.000
لليا  عهد) شارعا (123  إلجتماعي)
مركزاإنرياا  طابقا ألر�ضيا ملحلارقم)
نت8ج7) طنج7ا ملغربا (90000  -  15
في) تسببتا  ل2ضع78ا  2بائ78ا  تيا
غ8اب) لا فقد نا  زبناء) ألساس8ينا

آفاق
إلعادةا نطالقا  نشاط.

لاعين:
ل) بشيرا ) بنا محمد)   س8د)ة()
 2 رقم) م8ارةا زنق7ا  ش8خا عن2 نه) ()
)ة() طنج7ا ملغرباكمصفي) (90000

 لشرك7.
ل) ) ربعيا   س8د)ة() محمد)
عن2 نه) ()زنق7اسطاتاجامعا ملقر ع)
)ة() طنج7ا ملغرباكمصفي) (90000

 لشرك7.
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ل) ب2ب2حا ( محمد)   س8د)ة()
ل) زنق7ا  سع8دو7ا ز لي7ا عن2 نه) ()
 90000  91 رقم) (3  ألنطاكيا  طابق)
طنج7ا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)12)ماي)2021)لفي)123)شارع)
لليا  عهدامركزاإنرياا  طابقا ألر�ضي)
طنج7) (90000  -  15 رقم)  ملحلا

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244371.

245I

CAFIGEC

SKWIQ
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
CAFIGEC

39ا2éme(etageاfouratا,rue(alا
2émeاfouratا,rue(alا39اmaarifا
casaا،20100ا،etage(maarifا

maroc
SKWIQاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا61اشارعا
واك2تامصطفىا ملعانيامركزا

  تجاريارياضارقما25ا  طابقا2ا
تقاطعاشارعايعق2با ملنص2ر3،ازنق7ا
 سحاقا بناحنبن،ا  طابق1ا20100ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.436253

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (25 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()ضحىامك8لج)20 
حص7ا جتماع78امناأصل)20)حص7)
 فائدة))  س8د))ة()زكرياء)لفديابتاريخ)

25)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة()ضحىامك8لج)10 
حص7ا جتماع78امناأصل)20)حص7)
عدنان) محمدا )ة() )  س8د)  فائدة)

أب2شاديابتاريخ)25)و2ن28)2021.

تف2يتا  س8د))ة()حنانامك8لج)10 
حص7ا جتماع78امناأصل)20)حص7)
عدنان) محمدا )ة() )  س8د)  فائدة)

أب2شاديابتاريخ)25)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725992.

246I

FLASH ECONOMIE

LA CHARGE PROMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
FISCOGEF

LA CHARGE PROMO
  تصف8ـــ7 ملبكرة

RC:130761
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
قرر) (2021 فبر ور) بتاريخ22)  ملنعقدا
 LA CHARGE« شرك7) مساهم2ا

PROMO«مااولي):
-)  تصف8ـــ7ا ملبكرةا لشرك7

تع8ينا  س8داعبدا وحقامكريم) (-
مصفيا لشرك7

بحي) عن2 نا  تصف78ا تع8ينا (-
  هدىازنق7)10)رقم)22)  ب8ضاء

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ12مارس) با ب8ضاء)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)770739
مناأجلا  نشر

247I

FLASH ECONOMIE

SOCIETE NOURIJA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
FISCOGEF

SOCIETE NOURIJA
  تصف8ـــ7 ملبكرة
RC177069:ا

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 2021 فبر ور) (16 بتاريخ)  ملنعقدا
 SOCIETE« ( شرك7) مساهم2ا قررا

NOURIJA)«مااولي):

-)  تصف8ـــ7ا ملبكرةا لشرك7
-)تع8ينا  س8داجناحارش8دامصفي)

 لشرك7
-))))))))تع8يناعن2 نا  تصف78ابشارع)
عين) طا با ألالدا (42 بقع7)   قدسا

  شقا  ب8ضاء
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
مارس) (12 ( بتاريخ)   تجاري7ابا ب8ضاء)

2021)تحتارقم)770737
مناأجلا  نشر

242I

FLASH ECONOMIE

MINCOPRODUCTS
إعالنامتعددا  قر ر ت

MINCOPRODUCTS
شرك7امساهم7

رأسما ها)21.200.000)درهم
مقرهاا الجتماعي:) ورلب2لامطار)
BP 15،)  د ر) محمدا وخامس،)

  ب8ضاء
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:)

154293
بمقت�ضىا و معا  عاما  عادي) (1
قرر) (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)  ملؤرخا
تجدودافتر تاعض2ي7اأعضاء)مجلس)
تنتهي) سن2 تا (6 ملدة) إد رةا  شرك7ا
نهاو7ا و معا  عاما  عاديا  ذي) فيا
س8صدراحكًماابشأناحساباتا  سن7)
مجلس) أعضاء) لهما (،2026  ملا 78)

 إلد رةاأسماؤهماكا تالي:
شرك7) (MINCO Products Inc ـ)
مس ل7افيالالو7ام8نيس2تاابا 2الوات)
 Dana ليمثلهاا  س8د)  ملتحدةا

SCHURR
مساهم7،) شرك7ا (MINCO SA ـ)
مس ل7افيافرنساابا س لا  تجاري)
  321  206  292 (   فرن�ضياتحتارقم)

Dana SCHURR(ليمثلهاا  س8د
 David Kent SCHURR ـ)  س8د)
وحمل) (1947 ن2نبر) (7 بتاريخ)  ملزد دا

 و نس78ا ألمريك78.
Dana SCHURR) ملزد د) ـ)  س8د)
وحمل) دجنبر1952) (29 بتاريخ)

 و نس78ا ألمريك78.

قررامجلسا إلد رةا ملنعقدافي) (2

تجدودالالو7ارئيس) (2021 و2ن28) (22

ل ملدورا  تنف8ذي) مجلسا إلد رةا

 6 ملدة) (Dana SCHURR   س8د)

ل  تي) لمدةالالوتهاكمدور،) سن2 ت،)

نهاو7ا و معا  عاما  عادي) فيا تنتهيا

  تياستبتافياحساباتا  سن7ا ملا 78)

.2026

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726122.

249I

 ئتمان78ازهير

H.L.2Z
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

 ئتمان78ازهير
زنق7ا بناعائش7اعمارةاباريسا

  طابقا  تا تامكتبارقما11اك8ليزا

مر كشا،ا40000،امر كشا ملغرب

H.L.2Zاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما345ا

 ملسيرةاطريقا سفياا-ا40000ا

مر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116723

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.H.L.2Z

تاجرا ل) (- (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

لس8طاوق2ماباالستير دالا  تصدور))

-)تصن8عا فائفامقالم7ا  تسخين)

 لس ائرا  كهربائ78)

-)مقاللافيا وخدمات).
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رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 40000 (- ( 345) ملسيرةاطريقا سفي)

مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

كريست8ل)   س8دةا 2رلنسا

 100 بق8م7) حص7ا (500 ( (: ديسمي)

درهما لحص7).

 500 ( (:   س8داه8كا النازيمسكي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

كريست8ل)   س8دةا 2رلنسا

طريقا لريك7اكلم) ديسمياعن2 نه) ()

د ئرة) تاسلطانتا جماع7الاق8ادةا (9

سعادة))40000)مر كشا ملغرب.

زيمسكي) ه8كا النا   س8دا

طريقا لريك7ا  نقط7) عن2 نه) ()

ق8ادة) لا جماع7ا (90 (   كلمترو7)

 40000 ( سعادة) د ئرةا تاسلطانتا

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

كريست8ل)   س8دةا 2رلنسا

طريقا لريك7اكلم) ديسمياعن2 نه) ()

د ئرة) تاسلطانتا جماع7الاق8ادةا (9

سعادة))40000)مر كشا ملغرب

زيمسكي) ه8كا النا   س8دا

طريقا لريك7ا  نقط7) عن2 نه) ()

ق8ادة) لا جماع7ا (90 (   كلمترو7)

 40000 ( سعادة) د ئرةا تاسلطانتا

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

رقم) تحتا (2021 و2 28ز) (06

.M07_21_2356921

250I

 ئتمان78اا وخبرة

SLAB PROMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
 ئتمان78اا وخبرة

49اازنق7اا ملدون7ا،ا26100،ابرش8دا
 ملغرب

SLAB PROMOاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
 الماناGH12اعمارةا146ارقما1ا
مكتبارقما1اعينا  سبعا-ا20250ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.414213

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
عبدا  2 حد) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78امن) (250 (  هش8مي)
)  س8د) حص7ا فائدة) (1.000 أصل)
)ة()محمدا  قض28يا الدري�ضيابتاريخ)

22)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة()عائش7اش د لي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (250
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
محمد))  قض28يا الدري�ضيابتاريخ)22 

و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725692.
251I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

OVER TRANS
إعالنامتعددا  قر ر ت

FIDUCIAIRE ZERROUKI
36RUE DE CASABLANCA APT.2ا
،OUJDA(PRINCIPALEا577اBPا

OUJDA(MAROCا،60000
OVER TRANSا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا4ازنق7اأبيا
 ملهاجيرا-ا60000الجدةا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.31097
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)20)أبريل)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ضاف7انشاطاتجاري:)تح2يلا الم2 ل
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  4 نقلا ملقرا الجتماعيا لشرك7ا لى)

زنق7اأبيا ملهاجيرالجدة
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  نشاطا  تجاري
بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 ملقرا  تجاري
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2532.
252I

إئتمان78اBKMا إلرشاد ت

STE ARUBA HBM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
إئتمان78اBKMا إلرشاد ت

رقما10اتجزئ7ا ملركزالرز ز تا،ا
45000،الرز ز تا ملغرب

STE ARUBA HBMاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما43اا
  حيا  صناعيا-ا45000الرز ز تا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2961

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2021 و2 28ز) (12 في)  ملؤرخا
حلاشرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)
مبلغارأسما ها) ( (STE ARUBA HBM
مقرها) لعن2 نا درهما (30.000
)  حيا  صناعي) (43 رقم)  إلجتماعيا
(: لرز ز تا ملغربانت8ج7ال) (45000  -

مرضا ملسيرابمرضاعضال.

  43 لاحددامقرا  تصف78ابارقم)
لرز ز ت) (45000 (-   حيا  صناعي)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) ) وتا وحاجا محمد)   س8د)ة()
لرز ز ت) (45000 عن2 نه) () ملغرب)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اب2رز ز ت))بتاريخ)11)و2 28ز)

2012)تحتارقم)276.

253I

SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

KE’CH PRODUCTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

-ا38اPROPRIETE(SALAM(NRا
4EME ETAGE AVENUE PRINCEا
،اGUELIZا-اMY(ABDELLAHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
KE’CH PRODUCTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادربا

س8دياوحسناألعليارقما23ا  طابقا
 ألللامكتبارقما1ا-ا40000امر كشا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.104233
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (21  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 23 »درباس8دياوحسناألعليارقم)
  طابقا ألللامكتبارقم)1 - 40000 
» ملحلا  تجاري) إلى) مر كشا ملغرب«)
247)  حي) رقم) با طابقا ألر�ضيا
 40000 (- غانم) س8ديا   صناعيا

مر كش)) ملغرب«.
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125939.
254I

SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

KE’CH PRODUCTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
إضاف7اتسم78اتجاري7األاشعارا
SUD AUDIT CONSEIL ETا
COMPTABILITE SARL AU

-ا38اPROPRIETE(SALAM(NRا
4EME ETAGE AVENUE PRINCEا
،اGUELIZا-اMY(ABDELLAHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
KE’CH PRODUCTIONا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ادربا

س8دياوحسناألعليارقما23ا  طابقا
 ألللامكتبارقما1ا-ا40000امر كشا

 ملغرب.
»إضاف7اتسم78اتجاري7األاشعار«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.104233
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)21)ماي)2021)تقرراإضاف7)

شعاراتجاريا لشرك7اله2:
BE THE SOUK

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125939.
255I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARIا
MED

كبينيط دونطال املعري
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يراتسم78ا  شرك7
CABINET FIDUCIAIR E ZAARIا

MED
place mozart residenceا

،90000ا،اtangerا7ا°Tidghine(nا
tangerا ملغرب

كب8ن8طادلنطالا ملعرياشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا9شارعا
 ب2اعالءا ملعريا قام7ا وخط8بابا
شق7ارقما30اطنج7ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.
تغ8يراتسم78ا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تغ8ير) تما (2021 ماي) (10 في)  ملؤرخا
تسم78ا  شرك7امن)»كب8ن8طادلنطال)
دنطال) »أطلنط8كا إلى)  ملعري«)

كل8ن8ك«).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

.M145227441(2021)تحتارقم

256I

transparence(fiscale

 WOYS INDUSTRIE
ALUMINIUM

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

transparence(fiscale
32ا،30000ا،اbis(av(med(slaouiا

fes maroc
WOYS INDUSTRIEا

ALUMINIUMاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا مل دا
رقما26ازنق7اسب2انرجساسامتجرا

1ا-ا30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62227
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 WOYS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.INDUSTRIE ALUMINIUM
صناع7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألملن28م.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا مل د)
رقم)26)زنق7اسب2انرجساسامتجر)1 

- 30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: )  زيانياسع8د) (   س8د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
)  زيانياسع8داعن2 نه) ()) (   س8د)
رقم)252) قام7افض8ل7)3)طريقاعين)

  شقف))30000))فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
)  زيانياسع8داعن2 نه) ()) (   س8د)
رقم)252) قام7افض8ل7)3)طريقاعين)

  شقف))30000)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3401.

257I

م2ن8ت8د

والصطوك
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
م2ن8ت8د

شارعا و 2الناحيا  فان2سارقما12ا
  طابقا الر�ضيامكتبارقما2اتط2 نا

،ا93000،اتط2 نا ملغرب
ل  صط2كاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامرجاخاللا
عينامل2لابل2كا4ا قام7ابارقما7ا
  طابقا ملخفضاتط2 ن.ا-ا93000ا

تط2 نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
29933

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ل  صط2ك.
لكا 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)مرجاخالل)
 7 4) قام7ابارقم) عينامل2لابل2ك)
 93000 (- تط2 ن.)   طابقا ملخفضا

تط2 نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دازكرياء)قسمي):))500)حص7)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).
  س8داحدوف7ا رباط):))500)حص7)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () قسميا زكرياء)   س8دا
حيا دشارات2سرتام8ضارا  دري2ش)

62253))  دري2شا ملغرب.
عن2 نه) () حدوف7ا رباطا   س8دا
سيناء) شارعا بنا ساق78ا  دفلا حيا

مرت8ل)93150)مرت8لا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () قسميا زكرياء)   س8دا
حيا دشارات2سرتام8ضارا  دري2ش)

62253))  دري2شا ملغرب
عن2 نه) () حدوف7ا رباطا   س8دا
سيناء) شارعا بنا ساق78ا  دفلا حيا

مرت8ل)93150)مرت8لا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
05)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2227.

252I
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 فاقا2020

.S.E.J.A.K
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

 فاقا2020

134ازنق7اطر بلساحيا  رياضا

خريبك7ا،ا25000،اخريبك7ا ملغرب

S.E.J.A.K.اشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا20ابل2كا

2اب2احيا  زيت2ن7اخريبك7ا-ا25000ا

خريبك7ا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.5139

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)06)و2 28ز)2021)تقرراحل)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

مبلغ) ( (.S.E.J.A.K   شريكا  2ح8د)

لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعي)20)بل2ك)2)ب2)حي)

خريبك7) (25000 (-   زيت2ن7اخريبك7)

تحق8ق) عدما (: ل) نت8ج7ا  ملغربا

  هدف.

لاحددامقرا  تصف78اب)20)بل2ك)

2)ب2)حيا  زيت2ن7اخريبك7)-)25000 

خريبك7ا ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()نب8ل))جبيرةالاعن2 نه) ()

خريبك7ا ملغرب) (25000 خريبك7)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

: 20)بل2ك)2)ب2)حيا  زيت2ن7اخريبك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)09)و2 28ز)

2021)تحتارقم)523.

259I

SUD EST CONSEIL

ZONE EXPRESS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SUD EST CONSEIL
,16اAptا,Immeuble(Dahir(Bا
،اHay(Hassaniاا,Bd(Hassan(IIا
Marrakech(marocا،40130
ZONE EXPRESSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 ألر�ضيارقما294ا ملساراا-ا40100ا

مر كشاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116251
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ZONE(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.EXPRESS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  تصدورال)

 إلستير دالا  تجارة.
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 40100 (- ( 294) ملسار)  ألر�ضيارقم)

مر كش)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامحمدا  نصاوري):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمدا  نصاورياعن2 نه) ())
طريقاأسفي) (294 تجزئ7ا ملسارارقم)

40100)مر كش)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا  نصاورياعن2 نه) ())
طريقاأسفي) (294 تجزئ7ا ملسارارقم)

40100)مر كش)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125291.
260I

FIDUCIAIRE ILIADA

وليمة الشرفاء
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
FIDUCIAIRE ILIADA

12اAV AL AMAL RIAD MEKNESا
MEKNES(MAROCا،50000ا،
ل 8م7ا  شرفاءااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياارقما
3امحلاقب7ا  س2قازنق7ا  دكاكيا
مكناسا-ا50000امكناسا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.27417
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (25 في)  ملؤرخا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةال 8م7)
 100.000 مبلغارأسما ها) ( (   شرفاء)
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي))رقم)
زنق7ا  دكاكي) قب7ا  س2قا محلا (3
مكناسا ملغرب) (50000 (- مكناس)

نت8ج7ال):)حلا  تصف78.
رقم) ( ب) مقرا  تصف78ا حددا لا
زنق7ا  دكاكي) قب7ا  س2قا محلا (3

مكناس)-)50000)مكناسا ملغرب.)
لاعين:

)  عيسالي)) ( ( ) وحسن)   س8د)ة()
هاشم) بنا دربا (2 رقم) عن2 نه) () لا
 50000 حيا  زيت2ن7)   قساري7ا
مكناسا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)
محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما
ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)220.
261I

MGT CONSULTING
ASSURANCES LIZARESSE   
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
MGT CONSULTING

4اJNANE(ERRAHMA(GRPا
2اERAGEا6اAPPTا3اIMMBا
،20200ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC
اااASSURANCES LIZARESSEا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحياعادلا
عمارةا191ا  طابقاا  ثانيااشق7ادا
شارعا  فر تا  د ر  ب8ضاءا-ا20200ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.341091

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
عبدا  غني)) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (600 ( ب2ريال)
)ة() )  س8د) 950)حص7ا فائدة) أصل)
و2ن28) (10 بتاريخ) ( عباد) عبدا  كريم.)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725961.
262I

PRO-ACCOUNTING
SLIM’S BEAUTY

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

PRO-ACCOUNTING
20اشارعام2الياسل8ماناعينا  سبعا
،ا20590،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
SLIM’S BEAUTYاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما37ا
رل قارلمانديا2اشارعابئرااأنزر نا-ا

20520ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510293
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SLIM’S(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.BEAUTY
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)
ل) مد رسا  تجم8لا ألا مؤسساتا

 وحالق7.
 37 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
)أنزر ن)-) 2)شارعابئر) رل قارلماندي)

20520)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةا  عزماسلمى):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةا  عزماسلمىاعن2 نه) ()12 
16)حي) 5)  شق7) زنق7االالندا  طابق)
20503)  د ر  ب8ضاء)  ملستشف8ات)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةا  عزماسلمىاعن2 نه) ()12 
16)حي) 5)  شق7) زنق7االالندا  طابق)
20503)  د ر  ب8ضاء)  ملستشف8ات)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)25670.
263I

GESTION ALJANOUB

TOFGNIT
إعالنامتعددا  قر ر ت

GESTION ALJANOUB
زنق7اتط2 ناحيا  سعادةاعمارةارقما

2ا  طابقا  ثا ثا  ع28نا،ا70000،ا

  ع28نا ملغرب

TOFGNITا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا
 ملد رساس2قا ملخاخارقما3اا  ع28نا

70000ا  ع28نا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.22701

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)02)و2 28ز)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

شارع) منا تح2يلا ملقرا الجتماعيا
3)  ع28ن)  ملد رساس2قاملخاخارقم)

 D(لىاحيا  قدساتجزئ7ا  2فاقابل2ك 
رقم)1436)  ع28ن

على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)ت2س8عا  نشاطا  تجاريالح ك)

بإضاف7):)شر ء),إستير د,)ب8ع),)  ت2زيع)

و م8عا مل2 د) ل  تقس8طا باو مل7ا

ل ملنتجات)...))

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

شارع) منا تح2يلا ملقرا الجتماعيا
3)  ع28ن)  ملد رساس2قاملخاخارقم)

 D(لىاحيا  قدساتجزئ7ا  2فاقابل2ك 
رقم)1436)  ع28ن

بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

لح ك) ت2س8عا  نشاطا  تجاريا

بإضاف7):)شر ء),إستير د,)ب8ع),)  ت2زيع)

ل) و م8عا مل2 دا ل  تقس8طا باو مل7ا

 ملنتجات)...)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)12)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2312/21.

264I

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7

SOCIÉTÉ «K.P.I« SARL  AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
مالءم7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7
شارعا  زرقط2نياعمارةا  سعادةاأ)
  طابقا ألللاشق7ارقم)1)،)60000،)

لجدةا ملغرب
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 SOCIÉTÉ ( ح تا  شريكا  2ح8د)

 «K.P.I» SARL AU
إقام7) لعن2 نامقرهاا الجتماعي:)
 -  9 قادةاشارعامحمدا وخامسارقم)

60000)لجدةا ملغرب.
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري):)

20655
تبعاا قر را ملسيرا  2ح8دا لشرك7)
 2021 و2ن28) (10  ملذك2رةا ملؤرخافي)
تقرراتبنيا  قان2نا ألسا�ضيا و دود)
مسؤل 78) ح تا  شكلا  شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
شخصا  س8دا 8اتني) فيا  ملتمثلا
لا  شريكا  2ح8د) محمدا ملسيرا

 لشرك7ا ملذك2رة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) ب2جدةا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2312.
265I

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7

 SOCIÉTÉ «TERRE
D’ORIENT« SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

مالءم7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7
شارعا  زرقط2نياعمارةا  سعادةاأ)
  طابقا ألللاشق7ارقم)1)،)60000،)

لجدةا ملغرب
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 SOCIÉTÉ ( ح تا  شريكا  2ح8د)

 «TERRE D’ORIENT» SARL AU
إقام7) لعن2 نامقرهاا الجتماعي:)
 -  9 قادةاشارعامحمدا وخامسارقم)

60000)لجدةا ملغرب.

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري):)
20459

تبعاا قر را ملسيرا  2ح8دا لشرك7)
 2021 و2ن28) (10  ملذك2رةا ملؤرخافي)
تقرراتبنيا  قان2نا ألسا�ضيا و دود)
مسؤل 78) ح تا  شكلا  شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
شخصا  س8دا 8اتني) فيا  ملتمثلا
لا  شريكا  2ح8د) محمدا ملسيرا

 لشرك7ا ملذك2رة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) ب2جدةا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2313.

266I

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7

 SOCIÉTÉ «BLAD AL
HANAE« SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

مالءم7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

 ألستاحةاأم8ن7ام8م2نيام2ثق7
شارعا  زرقط2نياعمارةا  سعادةاأ)
  طابقا ألللاشق7ارقم)1)،)60000،)

لجدةا ملغرب
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 SOCIÉTÉ ( ح تا  شريكا  2ح8د)

 «BLAD AL HANAE» SARL AU
زنق7) مقرهاا الجتماعي:) لعن2 نا
 60000 (- قادة) مكتبا قصرا  كبيرا

لجدةا ملغرب.
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري):)

19309
تبعاا قر را ملسيرا  2ح8دا لشرك7)
 2021 و2ن28) (10  ملذك2رةا ملؤرخافي)
تقرراتبنيا  قان2نا ألسا�ضيا و دود)
مسؤل 78) ح تا  شكلا  شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
شخصا  س8دا 8اتني) فيا  ملتمثلا
لا  شريكا  2ح8د) محمدا ملسيرا

 لشرك7ا ملذك2رة.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) ب2جدةا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2311.
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T.B COMPETENCE PRIVEاا

SIS PRINT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
SIS PRINT

DOUAR AKHANDOUKا
،62000ا،اIHADDADEN(NADORا

NADOR Maroc
SIS PRINTاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

 خندلقا حد د ا  ناظ2را-ا62000ا
  ناظ2را ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
22145

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SIS (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PRINT
-أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لتصن8ع) ل إلعالناتا   طباع7ا

  ل2حاتا إلعالن78
ب8عامعد تا وحاس2بالمعد ت) (-

 ملكاتب
-)تقدوما وخدماتال  تجارة.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 62000 (-  خندلقا حد د ا  ناظ2ر)

  ناظ2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعصاماطمار):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
500)حص7) ( (:   س8دامحمداب2ن2)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () طمارا عصاما   س8دا
227)  دري2ش) رقم) تجزئ7ا  هناء)

62054)  دري2شا ملغرب.
حي)   س8دامحمداب2ن2اعن2 نه) ()
ترقاعا  سفلىارقم)4)  ناظ2ر)62000 

  ناظ2را ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () طمارا عصاما   س8دا
227)  دري2ش) رقم) تجزئ7ا  هناء)

62054)  دري2شا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (10 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)961.

262I

شرك7ارياضا لحسابات

KHADAMAT CASH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

شرك7ارياضا لحسابات
39اشارعا  د را  ب8ضاءا،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
KHADAMAT CASHاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طريقا
  رئي�ضيادل را ج2هر تنافرخان7ا-ا

62024ا  ناظ2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22457
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KHADAMAT CASH

:) حد ث) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لكا 7ا تح2يلا ألم2 لابعم2 7.

:)  طريق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- فرخان7) دل را ج2هر تنا   رئي�ضيا

62024)  ناظ2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8دةا وخربا�ضيامام)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةا وخربا�ضياماماعن2 نه) ()
62024)  ناظ2ر) فرخان7)  ج2هر تنا

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داأشهب2نامحمداعن2 نه) ()
دل را ه2شناافرخان7)62024)  ناظ2ر)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)10)و2ن28)

2021)تحتارقم)1246.
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nador conseil sarl au

MACHARIE TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
nador conseil sarl au

،اav(des(farاres(gourougou(b1ا
nador(marocا،62000

MACHARIE TRANSااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
  سعادةاارياض2ارقما7ا قام7ا102اا

-ا62000ا  ناض2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22455
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. MACHARIE TRANS
-)  نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  بريا  2طنيال  دلليا لبضائعا فائدة)

  غير
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  102 7) قام7) رقم) رياض2) (   سعادة)

- 62000)  ناض2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
334)حص7) ( (:   س8دامحمداصابا)

بق8م7)100)درهما لحص7).
حص7) (333 ( (: ناضرا دل)   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7).
 333 ( (: هته2ت)   س8دا  علمينا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () صاباا محمدا   س8دا
 62000   61 رقم) وحسنا حيا لالدا

  ناض2را ملغرب.
حي) عن2 نه) () ناضر دلا   س8دا
عمارة) (07 رقم) (02 رياض)   سعادةا

102 62000)  ناض2را ملغرب.
  س8دا  علميناهته2تاعن2 نه) ()
 62000  11 رقم) ب2عط78ا حيا لالدا

  ناض2را ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () صاباا محمدا   س8دا
 62000   61 رقم) وحسنا حيا لالدا

  ناض2را ملغرب
حي) عن2 نه) () ناضر دلا   س8دا
عمارة) (07 رقم) (02 رياض)   سعادةا

102 62000)  ناض2را ملغرب
  س8دا  علميناهته2تاعن2 نه) ()
 62000  11 رقم) ب2عط78ا حيا لالدا

  ناض2را ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)23)و2ن28)

2021)تحتارقم)1421.
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DG BOX

DG BOX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

DG BOX
شارعا  زرقط2نيا  طابقا  ثانيا
شق7ا6ا  ب8ضاءا،ا20400،ا
CASABLANCA MAROC

DG BOXاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا46اشارعا
  زرقط2نيا  طابقا  ثانياشق7ا6ا
  ب8ضاءاا-ا20450ا  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507057
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (04
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 DG (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BOX
لكا 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

إشهار.
46)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 6 شق7)   زرقط2نيا  طابقا  ثانيا
  ب8ضاء))-)20450)  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا ملهديا  رماني)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا ملهديا  رمانيا
 53 رقم) (35 زنق7) دربا  فقر ء)

  ب8ضاء)20470)  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()   س8دا ملهديا  رمانيا
 53 رقم) (35 زنق7) دربا  فقر ء)

  ب8ضاء)20470)  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 16 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722202.
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DEMER CONSULTING

AFRI MAG GLUE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
DEMER CONSULTING

ANGLE BD DE LA RESISTANCEا
9اRUE(PUISSESSEAUاا1اETا

QUARTIER(LAاEME(ETG(N°17ا
20000ا،GIRONDE،ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب
AFRI MAG GLUEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12اشارعا
عبد مل2مناطابقا3ارقما14اا-ا
200000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.320223
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
 50.000« أيامن) درهم«) (450.000»
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725762.
272I

afaqconseil

DOMAINES DES PERLES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
afaqconseil

Q.I(SIDI(GHANEMاN°257ا
2اETAGEاBUREAU(N°9ا
،40000ا،اMARRAKECHا

MARRAKECH MAROC
DOMAINES DES PERLESاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاعبدا
  كريما وخطابيا قام7اج2 داعمارةا
109اشق7ارقما43ا  طابقا3امر كشا

-ا40000امر كشامغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116421
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.DOMAINES DES PERLES
تاجر) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

نباتاتاش ير ت))لدعمازر عي
أعمالا  زر ع7

تط2يرا ملساحاتا وخضر ء.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاعبد)
  كريما وخطابيا قام7اج2 داعمارة)
109)شق7ارقم)43)  طابق)3)مر كش)

- 40000)مر كشامغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دا دوبامصطفى)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا دوبامصطفىاعن2 نه) ()
تمكرتا  ت2 م7ا وح2ز) ت2ريرتا دل را

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا دوبامصطفىاعن2 نه) ()
تمكرتا  ت2 م7ا وح2ز) ت2ريرتا دل را

40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125442.

273I

CABINET RAMI EXPERTISE

PHARMACIE AIN HAROUN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CABINET RAMI EXPERTISE
Avenue(Allalا,Espace(Rihab(Fésاا
,N°56ا,ben(Abdellah(Immb(Dا

،30000ا،ا30ا5ème(étage(Bureauا
Fés,اMaroc

PHARMACIE AIN HAROUNا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا202ا
رقما227اعيناهارلنافاسا-ا30000ا

فاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62723
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (03
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PHARMACIE AIN HAROUN
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ص8د 78.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)زنق7)202 
رقم)227)عيناهارلنافاس)-)30000 

فاسا ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
2.200.000)درهم،)مقسماكا تالي:

مجدل ينا  2دغيري)) (   س8دة)
 فش2ش):)22000)بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
مجدل ينا  2دغيري)) (   س8دة)
شارع) (39 رقم) عن2 نه) ()  فش2شا
 30000 طريقا وم2ز رفاس) شا 7ا

فاسا ملغرب.
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
مجدل ينا  2دغيري)) (   س8دة)
شارع) (39 رقم) عن2 نه) ()  فش2شا
 30000 طريقا وم2ز رفاس) شا 7ا

فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3226.
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SOFICODEX

SULT RENT CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
SOFICODEX

41ازنق7ا بنابط2ط7ا  طابقا  ثانيا
لا  ثا ثا،ادرباعمرا،ا20032،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
SULT RENT CARاااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا الركا
بل2كا19ا قام7ا155ارقما9،ا  رحم7ا

-ا20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509947
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 SULT (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.  RENT CAR

كر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تادلناسائق.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)زنق7ا الرك)

بل2ك)19) قام7)155)رقم)9،)  رحم7)-)

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا و2باشهباني):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةالفاء)بطاش):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا و2باشهباني):)500)بق8م7)

100)درهم.

500)بق8م7) (:   س8دةالفاء)بطاش)

100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () شهبانيا   س8دا و2با

(،29 رقم) (9 بل2ك) مدون7ا  رحم7ا

20500)  د ر  ب8ضاء) د رب2عزة)

 ملغرب.

عن2 نه) () بطاشا لفاء)   س8دةا

تجزئ7اباشك2ا قام7ا  2 ح7)01)طابق)

20000)  د ر  ب8ضاء)  01 شق7) (01

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () بطاشا لفاء)   س8دةا

تجزئ7اباشك2ا قام7ا  2 ح7)01)طابق)

20000)  د ر  ب8ضاء)  01 شق7) (01

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725295.

275I

fcdf

ايرام للمحاسبة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

fcdf

oujdaا،60000ا،اOUJDA(MAROC

 ور ما لمحاسب7اشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا6ازنق7ا

عب8دةا بناجر حا  طابقا2اشق7ا

3لجدةاشارعامحمدا وخامسا

عمارة23رقم1الجدةا60000الجدةا

 ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.21367

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

2020)تقرراحل) 30)دجنبر)  ملؤرخافي)

 ور ما لمحاسب7اشرك7اح تامسؤل 78)

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)

لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

زنق7اعب8دةا بن) (6 مقرهاا إلجتماعي)

3لجدةاشارع) شق7) (2 جر حا  طابق)

محمدا وخامساعمارة23رقم1)لجدة)

نت8ج7ا عدم) لجدةا ملغربا (60000

نشاطا  شرك7.

لاعين:

ل) ) ملحمديا ف2زي7) (   س8د)ة()

زنق7) عن2 نه) ()  تجزئ7ا  عسكري7ا

خا دا بناوزيدارقم)26)لجدة)60000 

لجدةا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

شارع) لفيا (2020 دجنبر) (30 بتاريخ)

محمدا وخامساعمارة23رقم1)لجدة)

- 60000)لجدةا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

فبر ور) (11 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)504.

276I

 التقانا لحسابات

H2MED NEGOCE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
 التقانا لحسابات

142اشارعامر كشا  طابقا  ثانيا
رقما5ا،ا62000،ا  ناظ2را ملغرب
H2MED NEGOCEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
 حد شاا لالداب2بكرا  دري2شا-ا

62253ا  دري2شا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12225

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (21 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة() حساوناحتاتي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
و2ن28) (21 بتاريخ) مصل2حيا  وحسينا

.2021
تف2يتا  س8د))ة() حساوناحتاتي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()عبد)
و2ن28) (21  وحك8مابنا دريسابتاريخ)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)975.

277I

FIDU.PRO CONSULTING

GC CAPITAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا
  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
100.000اGCاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7ازنق7ا
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أحمدا  ت2قيا  طابقا2ا  د را  ب8ضاءا
-ا0000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502417
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 GC (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.100.000
غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستثمار)

فيا  شركات.
زنق7) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
أحمدا  ت2قيا  طابق)2)  د را  ب8ضاء)

- 0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعمراشرفا  دون):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
(: شرفا  دون) عمرا   س8دا

100.000)بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داعمراشرفا  دوناعن2 نه) ()
حيا  شرط7امهدو7اف8الارقم)12)شارع)
)  د ر) (0000 أن2 لا  د را  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعمراشرفا  دوناعن2 نه) ()
حيا  شرط7امهدو7اف8الارقم)12)شارع)
)  د ر) (0000 أن2 لا  د را  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.
272I

 التقانا لحسابات

H2MED NEGOCE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تقل8صاهدفا  شرك7

 التقانا لحسابات

142اشارعامر كشا  طابقا  ثانيا

رقما5ا،ا62000،ا  ناظ2را ملغرب

H2MED NEGOCEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيادل را

 حد شاا لالداب2بكرا  دري2شا-ا

62253ا  دري2شا ملغرب.

تقل8صاهدفا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

12225

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماحذف) (2021 و2ن28) (21  ملؤرخافي)

 ألنشط7ا  تا 78امنانشاطا  شرك7)

 وحالي):

-) ستر دالتصدوراجم8عا  بضائع.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)975.

279I

FIDU.PRO CONSULTING

ZAR CAPITAL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا

  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

100.000اZARاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7ازنق7ا

أحمدا  ت2قيا  طابقا2ا  د را  ب8ضاءا

-ا0000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502415

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 ZAR (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.100.000

غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستثمار)

فيا  شركات.
زنق7) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

أحمدا  ت2قيا  طابق)2)  د را  ب8ضاء)

- 0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ( زرلقي) هشاما   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 100.000 (: ( )هشامازرلقي)   س8د)

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()) ( زرلقي) هشاما (   س8د)
زنق7اقلع7امك2ن7اإقام7اجاسما  رقم)

4)  د را  ب8ضاء)0000)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()) ( زرلقي) هشاما (   س8د)
زنق7اقلع7امك2ن7اإقام7اجاسما  رقم)

4)  د را  ب8ضاء)0000)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

220I

nador conseil sarl au

SIDRA-CASH SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
nador conseil sarl au

،اav(des(farاres(gourougou(b1ا
nador(marocا،62000

SIDRA-CASH SARLاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
مسك2ارقما04ا  طابقا  تانيا  شق7ا
رقما04ا عريا  ش8خا-ا62000ا

  ناض2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22479
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SIDRA-CASH SARL
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)  2ساط7)
ح ت) ل النشط7ا تح2يلا ألم2 لا فيا

  صل7.)
-)تسه8الت.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
04)  طابقا  تانيا  شق7) مسك2ارقم)
 62000 (- 04) عريا  ش8خ) رقم)

  ناض2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا عزيزا جذ ي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: شرلقا هن2ش)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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عن2 نه) ()   س8دا عزيزا جذ يا
  13 مجم2ع7) (57 رقم)   حيا ملدنيا

62000)  ناظ2را ملغرب.
  س8دةاشرلقا هن2شاعن2 نه) ()
  322 رقم) شارعا  ساق78ا وحمر ء)

62000)  ناظ2را ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دا عزيزا جذ يا
  13 مجم2ع7) (57 رقم)   حيا ملدنيا

62000)  ناظ2را ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)29)و2ن28)

2021)تحتارقم)1667.
221I

KAMDOU CAR SARL AU

KAMDOU CAR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

KAMDOU CAR SARL AU
RUE BIR ANZARANE KISSARIATا

،ا04اNا18اALW(ARD(IMMا
TANGER(MAROCا،90000
KAMDOU CARاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعابيرا
 نزر ناقيساري7ا  2رلداعمارةا12ا
رقما4ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.92751
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (30 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
صد ق) دن8اا )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (5.000
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (5.000
و2ن28) (30 بتاريخ) محمدا  سطيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6145.
222I

KAMDOU CAR SARL AU

KAMDOU CAR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

KAMDOU CAR SARL AU
RUE BIR ANZARANE KISSARIATا

،ا04اNا18اALW(ARD(IMMا
TANGER(MAROCا،90000
KAMDOU CARااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعابيرا
 نزر ناقيساري7ا  2رلداعمارةا12ا
رقما4اا-ا90000اطنج7ا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.92751

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (30  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  سطيامحمداكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6145.
223I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

مقهى
فسخاعقداتس8يراحراألصلاتجاريا

) ألشخاصا  طب8ع28ن(
فسخاعقداتس8يراحراألصلاتجاري

مقهى
 26 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)
تمافسخاعقدا  تس8ير) ( (2021 ماي)
طرفا  س8د)ة() منا  وحرا مل2قعا
ما ك)ة() )بصفته) () حماض) عاللا
 ألصلا  تجاري() وحامل)ة() لبطاق7)
  C64224 ( رقم)   2طن78ا لتعريفا
  قاطن)ة()با عن2 ناحيا  نزه7اطريق)
فاس) (30000 (- فاس) عينا  شقفا
علي)) ل  س8د)ة()  ململك7ا ملغرب78ا
حر ) مسير)ة() )بصفته) () حماض)
) وحامل)ة() لبطاق7ا  2طن78) )ة(()
 لتعريفارقم))CC29492)  قاطن)ة()

 3 2)  شق7) إقام7اماريا) (12 با عن2 ن)
 30000 (- طريقاعينا  شقفافاس)
ل ملس ل) فاسا ململك7ا ملغرب78ا
با س لا  تجارياباملحكم7ا  تجاري7)

بفاساتحت))عدد)70592 .

224I

مكتباب2قسرياو2سفا لخدماتا
 الد ري7الا  قنصل78

 STE BOURDAN IMPORT
EXPORT SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

مكتباب2قسرياو2سفا لخدماتا
 الد ري7الا  قنصل78

حيا لالدا بر ه8مازنق7ا9ارقما24اا
  ناظ2را  ناظ2ر،ا62000،ا  ناظ2را

 ملغرب
STE BOURDAN IMPORTا
EXPORT SARLااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا
1اطريقار سا ملاءاز و2ا  ناض2را-ا

62000ا  ناض2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22463
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 BOURDAN IMPORT EXPORT

. SARL
:) الستير د) غرضا  شرك7ابإوجاز)
2-)نقلا  بضائعاوحساب) لا  تصدور)

  غير).
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ز و2ا  ناض2ر) ر سا ملاء) طريقا (1

62000)  ناض2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8داعبد  قادراب2رد ن)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاسهاماق8ل2لي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ب2رد ن) عبد  قادرا   س8دا

 45 حيا عريا  ش8خازنق7) عن2 نه) ()
62000)  ناض2ر) ( 26)  ناض2ر) رقم)

 ملغرب.

عن2 نه) () ق8ل2ليا سهاما   س8دةا
ز و2ا  ناض2ر)) عثمانا س8ديا حيا

62000)  ناض2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ب2رد ن) ن2ر  دونا   س8دا

زنق7ا  ق8ادة) حيا الد ريا عن2 نه) ()
62000)  ناض2ر) ( ز و2ا  ناض2ر)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1274.

225I

CABINET COMPTABLEا

AMRAOUI

 SMOUGUN TRAVAUX SARL

AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CABINET COMPTABLEا

AMRAOUI

In(Khaldoune(Avا.Immا10ا.Apptا

،Ibn(Khaldoune(VN(Safi(SAFIا

SAFI(MAROCا،46000

SMOUGUN TRAVAUX SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
 سماءا  شق7ارقما2امبنىارقما6اابنيا

ماللا-ا23000ابنياماللا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11673
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
.SMOUGUN TRAVAUX SARL AU
- شغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  غرساألا  ص8ان7
- الشغالا ملختلف7

-  تجارة.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 سماء)  شق7ارقم)2)مبنىارقم)6))بني)

مالل)-)23000)بنياماللا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: و2نس) ل عليا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دال علياو2نساعن2 نه) ()دل ر)
 23000 تمنارتاطاطا)  غيراسم2كنا

بنياماللا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دال علياو2نساعن2 نه) ()دل ر)
 23000 تمنارتاطاطا)  غيراسم2كنا

بنياماللا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اببنيامالل))بتاريخ)22)و2ن28)

2021)تحتارقم)723.

226I

FIDU.PRO CONSULTING

TO BE CONSULTING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا
  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
TO BE CONSULTINGاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7ازنق7ا

أحمدا  ت2قيا  طابقا2ا  د را  ب8ضاءا
 ملغربا-ا0000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502901
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TO BE(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.CONSULTING
مهندس) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ستشاري.
زنق7) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
أحمدا  ت2قيا  طابق)2)  د را  ب8ضاء)
 ملغرب)-)0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: با 2 في) فارلقا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 100.000 (:   س8دافارلقابا 2 في)

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () با 2 فيا فارلقا   س8دا

إقام7ا مل2دةادرجاسا  شق7)45)زنق7)

0000)  د ر) ف8ل) فر نسا باسكييا

  ب8ضاء))) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () با 2 فيا فارلقا   س8دا

إقام7ا مل2دةادرجاسا  شق7)45)زنق7)

0000)  د ر) ف8ل) فر نسا باسكييا

  ب8ضاء)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

227I

SOFIDOC SARL

ESCAN MEDICAL IMAGING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

SOFIDOC SARL

21اBD BIR ANZARANE MAARIFا

CASABLANCAا،20100ا،ا

MAROC

ESCAN MEDICAL IMAGINGا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا230احيا

  هناءاشارعا بناسيناا  طابقا  ثانيااا

-ا20200ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.390119

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2020 شتنبر) (16 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

)ة()ص2ف8ااب2فردة) تف2يتا  س8د)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500

1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()سارة)

ب2فردةابتاريخ)16)شتنبر)2020.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 09 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2021)تحتارقم)774171.

222I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

FARENC PIERRE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
FARENC PIERREاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادربا
  عرعارا  طابقا الللاب1احيا

م2 زر نا وتا لريرامر كشا40000ا
مر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

110209
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.FARENC PIERRE
شرك7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 التصالالا الشهار-)))مقاللاخدمات)

تط2يرا ملشاريع.
درب) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
حي) ب1)   عرعارا  طابقا الللا
 40000 م2 زر نا وتا لريرامر كش)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
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 FARENC PIERRE :  100   س8د)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 FARENC PIERRE   س8د)
 40000 ( دل راس8دياوحي) عن2 نه) ()

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 FARENC PIERRE   س8د)
 40000 ( دل راس8دياوحي) عن2 نه) ()

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
وناور) (29 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)120064.

229I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

ALCHIMIA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
ALCHIMIAاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابابادكا 7ا
دربا  ر لي7ارقما19ا  رم8ل7اا-ا
40000امر كشاا ملغربا

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

113333
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ALCHIMIA
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

منزلافندقي).
باب) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
دكا 7ادربا  ر لي7ارقم)19)  رم8ل7))-)

40000)مر كش)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 DUSPIVA EDOARDO   س8د)
 100 بق8م7) حص7ا (MARIA :  100

درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 DUSPIVA EDOARDO   س8د)
درب) دكا 7ا بابا عن2 نه) () (MARIA
 40000 ( 19)  رم8ل7) رقم)   ر لي7ا

مر كش)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 DUSPIVA EDOARDO (   س8د)
درب) دكا 7ا بابا عن2 نه) () (MARIA
 40000 ( 19)  رم8ل7) رقم)   ر لي7ا

مر كش)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)122643.

290I

Centre de Gestion etا
Comptabilité

أفرينورت لوجيستك 
-AFRINORTH LOGISTICS-

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Centre de Gestion etا
Comptabilité

2ا،1ER(ETAGE(N°5اRUE(DE(FESا
Tanger(Marocا،90000
أفرين2رتا 2جيستك

-AFRINORTH LOGISTICS-ا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

سناءا2اشارعا5ارقما9اا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117979

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 AFRINORTH-(أفرين2رتا 2جيستك

.-LOGISTICS

:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  طرقيا لبظائع.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 90000  -   9 رقم) (5 شارع) (2 سناء)

طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
عبدا  سالما  رمب2ق)   س8دا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبدا  سالما  رمب2ق)   س8دا
عن2 نه) ()تجزئ7اسناء)2)شارع)5)رقم)

9 90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( رش8د)   س8دا  زيانيا
 14 رقم) (153 حيا بنابط2ط7اشارع)

90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (30 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244025.

291I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

TOURI CHASSE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS
257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
TOURI CHASSEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
  سفليا قام7ا 2يزا7اازنق7ا وحري7ا
متجرارقما7اا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

115023
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TOURI(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.CHASSE
تنظ8م) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل ستغالل) لتأجيرا حفالتا  ص8دا

قطعا  ص8دا  س8احي).
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
زنق7ا وحري7) ( (7   سفليا قام7ا 2يز)
مر كش) (40000  -   7 رقم) متجرا

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
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  س8داغدور))جامع):))550)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

((: سمير) كر كبا  شطيا   س8دا
200)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
 200 ( (:   س8داب2لار ون2داسرجاب2ل)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 50 ( (: عبد  رح8م)   س8دا عمرا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
دل ر)   س8داغدورجامعاعن2 نه) ()
  147  زيكيادربام2التا  ب8ض7ارقم)

40000)مر كش)) ملغرب.
سمير) كر كبا  شطيا   س8دا
 30 رقم) حازما بنا زنق7ا عن2 نه) ()
  سمال 78))40000)مر كش)) ملغرب.
ب2ل) سرجا ر ون2دا ب2لا   س8دا
عن2 نه) ()س8دياعبدهللااغ8اتادل ر)
 عماريين))40000)مر كش)) ملغرب.

  س8دا عمراعبد  رح8ماعن2 نه) ()
123  نخ8ل)) ( تجزئ7اعيناسل8مارقم)

40000)مر كش)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ب2ل)) سرجا ر ون2دا ب2لا   س8دا
عن2 نه) ()س8دياعبدهللااغ8اتادل ر)

 عماريين))40000)مر كش)) ملغرب
  س8دا عمراعبد  رح8ماعن2 نه) ()
123  نخ8ل)) ( تجزئ7اعيناسل8مارقم)

40000)مر كش)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (19 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)124166.

292I

jilovta sarl

كونفيبرو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
jilovta sarl

hay el wifak elhassani rue ALا
OUJDAا،60030ا،ا15ا°nا7ااONSا

MAROC
ك2نف8برلااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3اشارعا

 و يشا مللكيالجدةا60000اoujdaا

لجدةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37641

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (17

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ك2نف8برل).

غرضا  شرك7ابإوجاز):)مخبزة).

شارع) (3 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 oujda 60000  و يشا مللكيالجدة)

لجدةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 600 ( (: بنشاط) سناء)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (400 ( (:   س8داعمرا لر ل)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بنشاطا سناء)   س8دةا
 11 عمارة) ( مسكا  ل8ل) زنق7ا (23

  طابق)3)حيا  رياض))  رباط)60000 

لجدةا ملغرب.

عن2 نه) () عمرا   س8دا لر لا

لجدة) (60000   رياضا  سع2دو7)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () بنشاطا سناء)   س8دةا
 11 عمارة) ( مسكا  ل8ل) زنق7ا (23

  طابق)3)حيا  رياض))  رباط)60000 

لجدةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2400.

293I

 التقانا لحسابات

BRICO AL OMRANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
 التقانا لحسابات

142اشارعامر كشا  طابقا  ثانيا
رقما5ا،ا62000،ا  ناظ2را ملغرب
BRICO AL OMRANEاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  عمر نارقما1721اسل2 نا-ا62702ا
  ناظ2را ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12161

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (12 في)  ملؤرخا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
مبلغ) ( (BRICO AL OMRANE
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
تجزئ7ا  عمر ن) مقرهاا إلجتماعيا
رقم)1721)سل2 ن)-)62702)  ناظ2ر)
 ملغربانت8ج7ال):)-)مشاكلامتن2ع7.

تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
  عمر نارقم)1721)سل2 ن)-)62702 

  ناظ2را ملغرب.)
لاعين:

ل) ) و2ج8لا حسين)   س8د)ة()
 1721 عن2 نه) ()تجزئ7ا  عمر نارقم)
62702)  ناظ2ر) سل2 نا  ناظ2ر)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)16)و2ن28)

2021)تحتارقم)1317.

294I

م2ثق7

GOLDEN FABRIQUE
شرك7ا ملساهم7

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

م2ثق7

217اشارعا بر ه8ما  رلد ني،ا

  تقاطع، قام7ا  فتحا  طابقا

 أللل،ارقما02،اطريقا و دودة،ا

  د را  ب8ضااء.ا217اشارعا بر ه8ما

  رلد ني،ا  تقاطع، قام7ا  فتحا

  طابقا أللل،ارقما02،اطريقا

 و دودة،ا  د را  ب8ضااء،ا20000،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

GOLDEN FABRIQUEاشرك7ا

 ملساهم7

لاعن2 نامقرهاا الجتماعياتجزئ7ا

رقما100،ا ملنطق7ا  صناع78،ابنا

 مس8ك،اس8دياعثمانا-ا20700ا

  د را  ب8ضاءا.

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.65921

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماتح2يل) (1999 ن2نبر) (15  ملؤرخافي)

  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)

 ملساهم7«)إلى)»شرك7اح تا ملسؤل 78)

 ملحدلدة«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 15 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ن2نبر)1999)تحتارقم)161337.

295I

fiduciaire(ragecaف8ديس8يرار ج8كااا

QUINCAILLERIE SERVICE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

fiduciaire(ragecaف8ديس8يرار ج8كااا

26ا قام7ا ملحمديازنق7ار بع7ا

  عدلي7ا  طابقا  ر بعارقما34ا

الجيرلندا،ا20500،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
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QUINCAILLERIE SERVICEااا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا17ازنق7ا
بغل28زاب8لفدوراا-ا20250ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.76007

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

 ملكنا�ضي))مل8ك7))كمسيرالح8د
تبعاا 2فاةا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725467.
296I

م2ثق7

GOLDEN FABRIQUE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
م2ثق7

217اشارعا بر ه8ما  رلد ني،ا
  تقاطع، قام7ا  فتحا  طابقا
 أللل،ارقما02،اطريقا و دودة،ا
  د را  ب8ضااء.ا217اشارعا بر ه8ما
  رلد ني،ا  تقاطع، قام7ا  فتحا
  طابقا أللل،ارقما02،اطريقا

 و دودة،ا  د را  ب8ضااء،ا20000،ا
  د را  ب8ضاءا ملغرب

GOLDEN FABRIQUEاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
رقما100،ا ملنطق7ا  صناع78،ا

بنا مس8ك،اس8دياعثماناتجزئ7ا
رقما100،ا ملنطق7ا  صناع78،ابنا

 مس8ك،اس8دياعثمانا20700ا  د را
  ب8ضاءا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.65921
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
رفع) تما (2002 ماي) (30 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا
من) أيا درهم«) (1.000.000»

«1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 
رفعا  ق8م7) ( (: طريق) عنا درهم«)

 إلسم78ا ألسهما مل2ج2دة.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 11 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2002)تحتارقم)213059.

297I

م2ثق7

GOLDEN FABRIQUE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

م2ثق7

217اشارعا بر ه8ما  رلد ني،ا

  تقاطع، قام7ا  فتحا  طابقا

 أللل،ارقما02،اطريقا و دودة،ا

  د را  ب8ضااء.ا217اشارعا بر ه8ما

  رلد ني،ا  تقاطع، قام7ا  فتحا

  طابقا أللل،ارقما02،اطريقا

 و دودة،ا  د را  ب8ضااء،ا20000،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

GOLDEN FABRIQUEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
رقما100،ا ملنطق7ا  صناع78،ا

بنا مس8ك،اس8دياعثماناتجزئ7ا
رقما100،ا ملنطق7ا  صناع78،ابنا

 مس8ك،اس8دياعثمانا20700ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.65921

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)15)أبريل)2021)تم))تح2يل))

 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)

100،) ملنطق7) رقم) »تجزئ7ا من)

س8دي) بنا مس8ك،)   صناع78،)

100،) ملنطق7) رقم) تجزئ7ا عثمانا

س8دي) بنا مس8ك،)   صناع78،)

20700)  د را  ب8ضاء) عثمان)
تجزئ7ا غل2،) (،1 »رقم) إلى)  ملغرب«)

  طابقا  ثا ث،) ملنطق7ا  صناع78)

م2اليارش8د)-)20700)  د را  ب8ضاء))

 ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 15 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722659.

292I

fiduciaire(ragecaف8ديس8يرار ج8كااا

QUINCAILLERIE SERVICE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لفاةاشريك
fiduciaire(ragecaف8ديس8يرار ج8كااا
26ا قام7ا ملحمديازنق7ار بع7ا
  عدلي7ا  طابقا  ر بعارقما34ا

الجيرلندا،ا20500،ا  د را  ب8ضاءا
 ملغرب

QUINCAILLERIE SERVICEااا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا17ازنق7ا
بير 28زاب8لفدورا-ا20300ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
لفاةاشريك

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.76007

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)12)و2ن28)2021)تما إلعالم)
ل) سع8ديا محمدا ب2فاةا  شريكا
(
ً
تبعا علىا  2رث7ا حصصها ت2زيعا
دجنبر) (22 في)  رسما إلر ث7ا ملؤرخا

2020)با شكلا ألتي):
  س8د)ة()علي))سع8دي))،))1.960 

حص7).
 920 ( (، ( دن78اسع8دي)   س8د)ة()

حص7).
 920 ( (، (   س8د)ة()ن2ري7اسع8دي)

حص7).
 920 ( (، ( ن2 لاسع8دي)   س8د)ة()

حص7).
  س8د)ة()فاطم7ا  زهر ء)سع8دي))

920)حص7).
((، ( ) ملكنا�ضي) مل8ك7)   س8د)ة()

1.120)حص7).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725229.

299I

FISCALEX MAROC

NAHLA ZITOUN JDID
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCEا
5EME(ETAGE(APPاAL(MASJID(Iا
،اGUELIZ(MARRAKECHا29ا
MARRAKECH(MAROCا،40000
NAHLA ZITOUN JDIDاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا 2اكاغلت2نا
31اشارعا وحسنا2اشق7ارقما41ا
جليزامر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116523
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NAHLA ZITOUN JDID
د ر) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  ض8اف7.
(2 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شق7) (2 شارعا وحسن) (31 كاغلت2ن)
 40000 (- مر كش) جليزا (41 رقم)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (:   س8دةاميرياف2ك8لسانغ)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
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ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ف2ك8لسانغ) ميريا   س8دةا
مر كش) (40000 مر كش) عن2 نه) ()

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ف2ك8لسانغ) ميريا   س8دةا
مر كش) (40000 مر كش) عن2 نه) ()

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125612.

300I

FHF

HOLS METAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
FHF

Bd(Yacoub(El(MansourاN°249ا
Casablancaا،0ا،ا6اBureauا

MAROC
HOLS METALاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا19ازنق7ا
 دلردلجنا  طابقا3ا  شق7ا17ا
و رلندا-ا.ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.396017
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2021 و2ن28) (21 في)  ملؤرخا
ح ت) شرك7ا (HOLS METAL حل)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
زنق7ا دلردلجن) (19  إلجتماعي)
  طابق)3)  شق7)17)و رلند)-).)  د ر)
نت8ج7ا عدمالج2د)   ب8ضاء) ملغربا

 يامستقبلا نشاطا  شرك7.
لاعين:

عبدا  قادر) ( ناضر)   س8د)ة()
زنق7ا دلردلجن) (19 عن2 نه) () لا
.)  د ر) 17)و رلند) 3)  شق7)   طابق)
  ب8ضاء) ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
زنق7) (19 لفي) (2021 و2ن28) (21 بتاريخ)
 17 3)  شق7)  دلردلجنا  طابق)

و رلند)-).)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726155.
301I

FISCALEX MAROC
EDEN PALM GESTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

FISCALEX MAROC
RUE IMAM MALIK RESIDENCEا
5EME(ETAGE(APPاAL(MASJID(Iا
،اGUELIZ(MARRAKECHا29ا
MARRAKECH(MAROCا،40000
EDEN PALM GESTIONااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابرلجيا

 دونابا ما  نخ8لامر كشا-ا40000ا
مر كشا ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.44211
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تع8ين) تما (2021 ماي) (11 في)  ملؤرخا
جدودا لشرك7ا  س8د)ة()) مسيرا

 سحاقا م8لاكمسيراآخر
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125693.
302I

AUDITAX MAROC
 SOCIETE NOUVELLE DE
 GRANDE DISTRIBUTION

SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
AUDITAX MAROC

219اBD ZERKTOUNI ANG BDا
BD(ZERKTOUNIا219اROUDANIا
،20370ا،ANG(BD(ROUDANIا

CASABLANCA maroc

SOCIETE NOUVELLE DEا
GRANDE DISTRIBUTION SARLا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا122ازنق7ا
  عرعار،ا  طابقا2،امكتبا6،ا  د را
  ب8ضاءا-ا20330ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502937
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (31
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIETE NOUVELLE DE
.GRANDE DISTRIBUTION SARL
(- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 الستير د،)  شر ء،)  ب8ع،)  تبادل،)
  تجارة،)  تمث8لال  تجارةابشكلاعام)
) ملقبالت،) فيا ملشرلباتا  كح2 78)
  نب8ذ،)  شمبان8ا،)  عصائرا ملنعش7،)
غيرا  كح2 78،) مل8اه)  ملشرلباتا
ل ملنتجات) (  ملعدن78،) آليساكريم...()
بأنشط7ا و ز رة،)  لح2م)  ملرتبط7ا
تجارةا ألسماك،) و بنالما)   باردة،)

إلىاح ك؛
لت2زيعا ملشرلبات) -) ستير دا
 ملعدن78،)  غازي7،)  كح2 78،)
 ملنتجاتا ملتعلق7ابأنشط7ا و ز رة،)
ب8عا  سمك،)ل و بن،)لمااإلىاح ك؛

قبل) منا لب8عا ملنتجاتا ت2زيعا (-
حسب) ألا  تجارا مل2زعينا  ملمثلينا

 ملنطق7ا و غر ف78؛
-) ستير دا اللزال  بط،)كبدا اللز،)

ل  تس2يقا ملحلي؛)
لعم2مااكلا  عمل8اتا  تجاري7) (-
ل  عقاري7) ل ملا 78ا ل  صناع78ا
 ملرتبط7ابشكلامباشرا لاغيرامباشر)
باألهد فا ملحددةا عالها لا  تيامن)

شانهااتسه8لاتحق8قها.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)122)زنق7)
6،)  د ر) 2،)مكتب)   عرعار،)  طابق)
20330)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8د))إصطفىاعلياعن2 نه) ()حي)
  لقلق)07،)تبروكت،)سال)11000)سال)

 ملغرب.
عن2 نه) () محسنا ن2 ريا   س8دا
(،1 طابق) شارعا ملقالم7،)   نس8م،)
 22230 عمارة10  (GH14 (،6 شق7)

 ملحمدو7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8د))إصطفىاعلياعن2 نه) ()حي)
  لقلق)07،)تبروكت،)سال)11000)سال)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.
303I

mohammed boumzebra

ZONE MAISON
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
mohammed boumzebra

BD(ALLAL(BEN(ABDELLAHا8ا°Nا
FKIHا،23200ا،FKIH(BEN(SALAHا

BEN SALAH MAROC
ZONE MAISONاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا92ابل2كا
أاحيانزه7ا1ا-ا23200ا  فق8هابنا

صاوحا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.4225

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
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محمدا وت) )ة() تف2يتا  س8د)

من) حص7ا جتماع78ا (200  وحاج)

)  س8د) حص7ا فائدة) (400 أصل)

و2ن28) (02 فاطن7ا  زعاميابتاريخ) )ة()

.2021

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

صاوح)) بنا با فق8ها  البتد ئ78ا

رقم) تحتا (2021 و2 28ز) (06 بتاريخ)

.196/2021

304I

AL WAKIL MANAGEMENT

BOULAICH LINES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

AL WAKIL MANAGEMENT

14اشارعام2اليا سماع8لا قام7ا

م2اليا سماع8لا  طابقا  ثانيارقما

2ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

BOULAICH LINESاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  ب2غازا
زنق7اعاللابناعبدا  قادرا  2دييارقما

26اطنج7ا-ا90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112021

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BOULAICH LINES

:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ملحليالا  دلليا لبضائع.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا  ب2غاز)
زنق7اعاللابناعبدا  قادرا  2دييارقم)

26)طنج7)-)90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ب2 عيشا  8اس)   س8دا  دواللا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ب2 عيشا  8اس)   س8دا  دواللا
عن2 نه) ()حيابرشل2ن7ارقم)12)طنج7)

90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ب2 عيشا  8اس)   س8دا  دواللا
عن2 نه) ()حيابرشل2ن7ارقم)12)طنج7)

90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244126.
305I

fima(consulting
دار السالم تاركة

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

fima(consulting
HAY MOHAMMADI LOTا
°RDC(Nا1اBELBEKKARا

Marrakech(DAWDYATاا787ا
،40000ا،MARRAKECHا

MARRAKECH maroc
د را  سالماتارك7اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياملر بطينا
  سعادةامر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116591
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

د ر) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

  سالماتارك7.

د ر) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  ض8اف7.

ملر بطين) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

مر كش) (40000 (-   سعادةامر كش)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8دةامحمدا  كرن8غي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 250 ( (: نزه7ا  كرن8غي) (   س8دة)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 250 ( (:   س8دةاسع8دةا  كرن8غي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا  كرن8غياعن2 نه) ()

170)  ط2  7ا  رلضا  قدوم)) رقم)

40000)مر كشا ملغرب.

  س8دة))نزه7ا  كرن8غياعن2 نه) ()

170)  ط2  7ا  رلضا  قدوم) رقم)

40000)مر كشا ملغرب.

سع8دةا  كرن8غي)   س8دةا

تارك7) تجزئ7ا الح78ا (193 عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا  كرن8غياعن2 نه) ()

170)  ط2  7ا  رلضا  قدوم)) رقم)

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2364732.

306I

BOUAHBI TRAVAUX

Bouahbi Travaux
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
BOUAHBI TRAVAUX

شارعاعبدا  كريما وخطابيا قام7ا
ج2 داعمارةا109ا  رقما43ا  طابقا
  ثا ثا40000ا،Gueliz،امر كشا

 ملغرب
Bouahbi Travauxاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاعبدا
  كريما وخطابيا قام7اج2 داعمارةا
109ا  رقما43ا  طابقا  ثا ثا-ا

40000اامر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2123
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.Bouahbi Travaux
ترك8ب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
نظام) (، مر قب7) )كامير ا نظاما ألمن)

تحدودا مل2 قع)..(
ل مل2 د) لب8عا ملنتجاتا ت2ريدا

 ملتعلق7ابا نشاط
(، )تبل8ط) أعمالا  بناء) جم8عا

جص)،)كهرباء)...(..
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ج2 د) عبدا  كريما وخطابيا قام7ا
43)  طابقا  ثا ث) 109)  رقم) عمارة)

- 40000))مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (75 ( (: ب2هبي) عليا   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7).
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25)حص7) ( (:   س8دامحمداب2هبي)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2هبيا عليا   س8دا
  40000  216 رقم) با (1  ملسيرة)

مر كشا ملغرب.
عن2 نه) () ب2هبيا محمدا   س8دا
  40000  369 رقم) با (1  ملسيرة)

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2هبيا عليا   س8دا
  40000  216 رقم) با (1  ملسيرة)

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
فبر ور) (23 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)120932.
307I

FATHICONSULTING

MP SHOES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
FATHICONSULTING
LOTISSEMENTاA8ا

MOUSTAKBAL GH11ا
،ا13اNUMEROااAPPARTEMENTا
CASABLANCA(MAROCا،20190
MP SHOESاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ازنق7ا
سم78ا،اإقام7اشهرزداطابقا3ارقما
22ا،ا  نخ8لا-ااا-ا20000ا  د را

  ب8ضاءاا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.404259

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)
شرك7اح تا ملسؤل 78) (MP SHOES
 1.000.000  ملحدلدةامبلغارأسما ها)
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7)
سم78)،)إقام7اشهرزداطابق)3)رقم)22 
20000)  د را  ب8ضاء)) (-(( ،)  نخ8ل)-)
حسابات) لا نت8ج7ا نت8ج7ا  ملغربا

ت2 زنا) تظهرا   تصف78ا  نهائ78ا  تيا
سلب8ا))وبلغ))

332434,02))درهم...
لاعين:

)ستالنيابناعبد) (   س8د)ة()عمر)
أكلمان) شارعا (20 عن2 نه) () لا ( هلل)
أكد ل) (6 رقم) شق7ا (، علي) س8ديا
10090))  رباط)) ملغرب))كمصفي))ة()

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)31)ماي)2021)لفيازنق7اسم78)
(، (22 رقم) (3 طابق) إقام7اشهرزدا (،
20000)  د را  ب8ضاء)) (- ( ( (-   نخ8ل)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725629.
302I

دو2 نا وخدمات

FIRST CHRONOTACH
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
دو2 نا وخدمات

شارعامحمدا وخامسارقما94اس8ديا
قاسما،ا16000،اس8دياقاسما

 ملغرب
FIRST CHRONOTACHاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

م2الياو2سفاقساري7ا  سعادةارقما
  دكانا2ا-ا16000اس8دياقاسما

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22909
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 FIRST (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.CHRONOTACH

إصالح) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لترك8باتاك2غر فات.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2الياو2سفاقساري7ا  سعادةارقم)
قاسم) س8ديا (16000  -  2   دكان)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةاأم8م7اكريم):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةاح8اةال دم2):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةاأم8م7اكريماعن2 نه) ()07 
 05 زنق7افرحاتاحشادا  شق7ارقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.
  س8دةاح8اةال دم2اعن2 نه) ()07 
 05 زنق7افرحاتاحشادا  شق7ارقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةاأم8م7اكريماعن2 نه) ()07 
 05 زنق7افرحاتاحشادا  شق7ارقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) (  البتد ئ78ابس8دياقاسم)

و2 28ز)2021)تحتارقم)194.

309I

مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل

مرالي للتصدير واالستيراد
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل
حيا عرياش8خاعمارةا  شفاءا  طابقا
  ر بعا  ناظ2ر،ا62000،ا  ناظ2را

 ملغرب
مر ليا لتصدورال الستير دااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا لالدا

ب2ط8بالا150ا  ناظ2رااا  ناظ2راا
62000اا  ناظ2راا ملغربا.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.21061
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
لعلي)) مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()
إلقا 7) تبعاا آخرا كمسيرا ( سل8مان)

مسير.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2066.
310I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

اجانا اكرو
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
AVENUEا10ا°APPRT(Nا162اIMMا
،اMOHAMED(DOUIRI(KENITRAا

KENITRA(MAROCا،14000
 جاناا كرلاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را وتا
حدلا وتال حيات8فلتا-ا15400ا

ت8فلتا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

943
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
:) جانا) تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 كرل.
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  فالح7.

:)دل را وت) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 15400 (- ت8فلت) ل حيا حدلا وتا

ت8فلتا ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: محمدا جانا)   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دامحمدا جانا):)1000)بق8م7)
100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا جاناا   س8دا
294)  قن8طرة)  ملغربا  عربياجارقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () محمدا جاناا   س8دا
294)  قن8طرة)  ملغربا  عربياجارقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابت8فلت)

2021)تحتارقم)179.
311I

JURIS INVEST PARTNERS

 SOTRASOUSS - SOCIETE 
 DE TRANSPORT RAPIDE

DU SOUSS
إعالنامتعددا  قر ر ت

JURIS INVEST PARTNERS
ج8تابزنساكالصارقما16ـ12ا

تجزئ7ا  ت2ف8قاس8ديامعرلفا  د را
  ب8ضاء،ا20270،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
اSOCIETEا-اSOTRASOUSSا

DE TRANSPORT RAPIDE DUا
SOUSSا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا33ا

تجزئ7ا زليا  حيا ا صناعيا-ا20240ا
مر كشا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.7407
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)12)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
تغ8يرا  تسم78) قررا  شركاء) ماولي:)
 SOCIETE (  الجتماع78ا لشرك7امن)
 DE TRANSPORT RAPIDE DU
SOUSS «SOTRASOUS«) لى)
 MENARA TRANSPORT ET

 «MTL«(بمختصر(LOGISTIQUE
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

ت2س8ع))نشاطا  شرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تح8ينا  نظاما السا�ضي)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125221.
312I

مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل

مقهى ومطعم قرية الركمان
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
مستامن7ات8مادوراش.م.مااش.ل

حيا عرياش8خاعمارةا  شفاءا  طابقا
  ر بعا  ناظ2ر،ا62000،ا  ناظ2را

 ملغرب
مقهىالمطعماقري7ا  ركماناشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
 ملر بطنار سا ملاءا 2طاا  ناظ2را
  ناظ2را62000ا  ناظ2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22471
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2020 ن2نبر) (11
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
مقهى) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

لمطعماقري7ا  ركمان.
مقهى) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مطعمال ستير دالتصدورا  قه2ة.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ر سا ملاء) 2طاا  ناظ2ر)  ملر بطنا

  ناظ2ر)62000)  ناظ2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: ( طر ف) نسرينا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةافاطم7ا  عبداللي):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 (: ( طر ف) نسرينا   س8دةا

بق8م7)100)درهم.
 500 (:   س8دةافاطم7ا  عبداللي)

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
)عن2 نه) ()   س8دةانسريناطر ف)
مركزا ركمان))62000)  ناظ2را ملغرب.
فاطم7ا  عبداللي)   س8دةا
عن2 نه) ()دل را  شاطا هد رةا ركمان))

62000)  ناظ2را ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
)عن2 نه) ()   س8دةانسريناطر ف)
مركزا ركمان))62000)  ناظ2را ملغرب
فاطم7ا  عبداللي)   س8دةا
عن2 نه) ()دل را  شاطا هد رةا ركمان)

62000)  ناظ2را ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2067.
313I

برلفكس

STE EUROPERFIL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

برلفكس
بشارعامحمدا وخامسا قام7ا  برص7ا

لجدةا،ا60000،الجدةا ملغرب
STE EUROPERFILاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  حيا

  صناعيا  بستانا2ابقع7ارقماا16Iاا
60000ا-الجدةا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22449

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)10)شتنبر)2012)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

بقع7) (2 »  حيا  صناعيا  بستان)
رقم))16I  - 60000)لجدةا ملغرب«)إلى)

  R/C 103)تكن2ب2ل) 97)ل) »بقع7ارقم)

 هلا نكاد))-)60000)لجدة)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أكت2بر) (16 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2012)تحتارقم)2940.

314I

STE TIB COMPT SARL AU

BOU MINE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

STE TIB COMPT SARL AU

ملتقىاشارعا ملر بطينالزنق7ا

  بخارياإقام7ابغد ديامكتبارقما

05ا،ا60000،الجدةا ملغرب

BOU MINEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

  بستانا3ازنق7اعيناجا 2تارقما26ا

-ا60000الجدةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37695

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BOU (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.MINE
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:) ستير د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لتصدور,)تعدون,)شر ء)لب8عا ملعادن.
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  بستان)3)زنق7اعيناجا 2تارقم)26 

- 60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ب2 غش7ا حمد)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ب2 غش7ا حمدا   س8دا
جا 2ت) عينا زنق7ا (03 حيا  بستان)

رقم)26 60000)لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2 غش7ا حمدا   س8دا
جا 2ت) عينا زنق7ا (03 حيا  بستان)

رقم)26 60000)لجدةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2496.
315I

STE FIGEC

SOCIETE IDEA SUD SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

STE FIGEC
10اشارعانهرلا،امكناسا،ا50000،ا

مكناسا ملغرب
SOCIETE IDEA SUD SARLااا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامرزلك7ا
،قصراح�ضيا  ب8ضامرزلك7ا
طاللسا  ر ش8دو7ا-ا52202ا

  ر ش8دو7اا ملغربا.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2561

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (29  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

عمر ليا عمراكمسيرالح8د

تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)1064/2021.

316I

AAMAR CONSULTING

A3F SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

AAMAR CONSULTING
Place(Dchiraا43اRueا1اAPTا4°اNا
LAAYOUNE(MAROCا،70000ا،
A3F SERVICESاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما56ا
عمارةا  ضباطا-ا70000ا  ع28نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37369
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 A3F (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SERVICES
خدمات) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
سريع7ا لس8ار تالاتجارةاقطعا  غ8ار
 شغالا  بناء) الشغالا  عم2م78ال)

 الشغالا ملتعددة
خدماتامتعددة

 56 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
70000)  ع28ن) (- عمارةا  ضباط)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: فاطم7) أرباعا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () فاطم7ا أرباعا   س8دةا
حيا  2حدة) (60 رقم) زنق7ا م8لش8لا

70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () فاطم7ا أرباعا   س8دةا
حيا  2حدة) (60 رقم) زنق7ا م8لش8لا

70000)  ع28نا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)05)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2164/2021.

317I

 ملركزا ملر ك�ضيا إلرشاد

SACHA37
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

 ملركزا ملر ك�ضيا إلرشاد

شق7ارقما٩امدخلاأاعمارةاأنسا

ماج2ريلاشارعام2الياعبداهللاا،ا0،ا

مر كشا ملغرب

SACHA37اشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا64اقصيب7ا

  نحاسا  ت2 ركاا-ا40000امر كشاا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.71325

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)05)أبريل)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

(- ( قصيب7ا  نحاسا  ت2 رك) (64»

»دل ر) إلى) ) ملغرب«) مر كش) (40000

تمصل2حت) جماع7ا ب2زيدا س8ديا

مر كش)) (40000 (- ( تحنالت) د ئرةا

 ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125264.
312I

idaraty

سبراي طرنس
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

idaraty
2emeاrue(tarik(ibn(ziad(n(105ا
،90000ا،اtangerا3اetage(nا

tanger maroc
سبر ياطرنساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيابليرا
  زنق7ا16ارقما43ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.66565

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (25 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)ة()عبداهللاان2ين2) تف2يتا  س8د)
500)حص7ا جتماع78امناأصل)500 
)ة() ملصطفى) )  س8د) حص7ا فائدة)

  صب8حيابتاريخ)25)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6239.
319I

ste(fiducieolympia

مجموعة تويزي لالستتمارات               
 TIWIZI  INVESTMENT

GROUP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ste(fiducieolympia
10ااGROUPEا10اا°Nاا1ER(ETAGEا
،RUE(DE(MARRAKECH(AGADIRا

AGADIR(MAROCا،80000
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مجم2ع7ات2يزيا الستتمار تااااااااااااااا

INVESTMENT(GROUPااTIWIZIا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا كادورا
رقم1اااابل2كا10ازنق7امر كشا-ا

1000ا كادوراا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

47923

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ت2يزيا الستتمار ت))))))))))))))) مجم2ع7ا

.TIWIZI  INVESTMENT GROUP

:) ستير د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

و م8عا ن2 عا الالتا ملعدةاالستغالل)

،ل  طاق7ا  بدول7) ) ملتجددة)   طاق7)

معد ت)  ،ل  طاق7ا  نظ8ف7. ستير دا

 مل2ردةا لطاق7ا  بدول7.

جم8عا ن2 عا ألشغالامناترك8ب)

 التا  تياتستعملا  طاق7ا ملتجددة.)

ل إلستتمار تا مل2 كب7)  البحاتا

 تفع8لا ستعمالا  طاق7ا  بدول7.

:) كادور) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رقم1))))بل2ك)10)زنق7امر كش)-)1000 

 كادور)) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

((: ( ( ( ( ( ( بر ه8م) (   س8دةا ز ك2ك)

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا ز ك2ك))بر ه8م))))عن2 نه) ())
)  حي) رقم22) ( زنق7ا ماما  سه8لي)
) كادور)) ( (20000 ) كادور)   صناعي)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بر ه8م)))))))) (   س8دا ز ك2ك)
رقم)))) زنق7ا ماما  سه8ليا عن2 نه) ()
  حيا  صناعي)) كادور)20000)) كادور))

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)100443.

320I

شرك7امحاسب7اصاوم

FOODBELLE SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

شرك7امحاسب7اصاوم
شارعا  درف2فياعمارةا  سعادةا
  طابقا  ثا ثارقما6ا،ا60000،ا

لجدةامغرب
FOODBELLE SARL AUاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
 وحسنياتجزئ7اعزيزيارقما19ا-ا

60000الجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37545
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.FOODBELLE SARL AU

:)ب8عا مل2 د) غرضا  شرك7ابإوجاز)
  غذ ئ78اباو مل7الابا تقس8ط.

-تاجر.
- الستير دالا  تصدور

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  19 رقم) عزيزيا تجزئ7ا  وحسنيا

60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: عاف78) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عاف78ا محمدا   س8دا
3)حي) 6)عبدا  كريماكن2نارقم) زنق7)
فاس) (30000 ملعبا وخ8ل)  ألملا

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عاف78ا محمدا   س8دا
3)حي) 6)عبدا  كريماكن2نارقم) زنق7)
فاس) (30000 ( ملعبا وخ8ل)  ألملا

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (16 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2214.
321I

مستامن7اشام7
SPEED PRESSING

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2را،ا62000،ا  ناظ2را ملغرب
SPEED PRESSINGاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحياا لالدا
وحسناشارعا1ارقما42اا  ناظ2را-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.21041

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

سع8دا  كر ز) )ة() تف2يتا  س8د)

150)حص7ا جتماع78امناأصل)150 

حص7ا فائدة))  س8د))ة()رب8ع)) ملاحي)

بتاريخ)24)ماي)2021.

خا 8دا  كر ز) )ة() تف2يتا  س8د)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (150

150)حص7ا فائدة))  س8د))ة()محمد)

ف2رك7ابتاريخ)24)ماي)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)10)و2ن28)

2021)تحتارقم)1245.

322I

مستامن7اشام7

SPEED PRESSING

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا

  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا

  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب

SPEED PRESSINGااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا لالدا

وحسناشارعا01اارقماا42ا  ناظ2راا-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.21041

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تع8ين) تما (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا

مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة() ملاحي)

رب8عاكمسيرالح8د

تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)10)و2ن28)

2021)تحتارقم)1245.

323I



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15658

fidaga

 SOCIETE KEL *
ASSURANCES * S.A.R.L

إعالنامتعددا  قر ر ت
fidaga

imm(inflasse(avاn°11ا
،اabderrahim(bouabid(agadirا

agadir(marocا،80000
*اSOCIETE KEL ASSURANCESا
S.A.R.Lا*اا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اعمارةا

 ما  قرىاطريقاأكادوراا-ا-اشيشالةاا
 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.155
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را
قبل) منا حص7ا (100 تف2يت) ماولي:)
 100 ) وحسينابق8م7)   س8داب2غا م)
منهاا لس8دا بن) لحدةا درهما كلا
 ملقدماعبدا  هادياصاحبا  بطاق7)
T25250) ملزد دابتاريخ)   2طن78ارقم)
زنات7) با ملحمدو7ا (13/11/1960
347)د ر) عن2 نهاتجزيئ7ا ملت2كلارقم)

ب2عزةا  ن2 صرا  ب8ضاء).)
على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را
ب2غا م)) تعينا  س8دا إعادةا ماولي:)
362حي) برقم)  وحسينا  ساكنا
دلا و نس78ا ملغرب78)   هدىا كادورا
1962) وحاملا لبطاق7)  ملزد داسن7)
  2طن78ارقم)))J 120016.مسيرالح8د)

 شرك7املدةاغيرامحددة.)
على) ونصا 03:)  ذيا رقم) قر را
تح2يلا  شكلا  قان2ني) ماولي:)
ح تامسؤل 78) مناشرك7ا (  لشرك7)
إلى) ح تا  شريكا  2ح8دا محدلدةا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.))
على) ونصا 04:)  ذيا رقم) قر را
تحينا  قان2نا ألسا�ضي) ماولي:)
 لشرك7اتبعاا د كابتغ8يرا  فصلين)6 

ل7)منا  قان2نا ألسا�ضي.))

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 06:)  ذيا رقم) بندا
بمبلغانقدي) يساهما  شركاء) ( ماولي:)
 لشرك7الاهما  س8داب2غا م)) وحسين)
لا  س8د) درهما (40000 بمجم2ع)
بمجم2ع) عبدا  هاديا  بنا ملقدما
10000)درهمالابا تالياوك2نامجم2ع)

  رأسمال)50000)درهم))
بندارقم)07:)  ذياونصاعلىاماولي:)
بمبلغ) مالا  شرك7ا رأسا تحدودا تما
50000)درهم))خمس2ناأ فادرهم()
 100 ( بق8م7) ( 500)سهم) مقسم7اإلى)
(، مدف2ع7ابا كامل) (، درهما كلامنها)
كا تاليا  س8د) بينا  شركاء) ( م2زع7)
ب2غا ما وحسين)400)حص7الا  س8د))
 بنا ملقدماعبدا  هادي))100)حص7)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( بامنتان2ت)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)174/2021.

324I

O‘GESTIONا&اCONSEIL

 STE COMPTOIR ORIENTAL
DE PRODUITS ELECTRIC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
O‘GESTIONا&اCONSEIL

60ا  حيا  بلدياالز ريا،ا60000،ا
OUJDA MAROC

STE COMPTOIR ORIENTAL DEا
PRODUITS ELECTRICااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطريقا
 و ز ئراتجزئ7ا  ت2ف8قارقما27ا-ا

60000الجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37529
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 COMPTOIR ORIENTAL DE

. PRODUITS ELECTRIC
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تاجرـ) وحسابا  غيرـ)   بضائعا

 إلستير دال  تصدور.
طريق) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  27 رقم) تجزئ7ا  ت2ف8قا  و ز ئرا

60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: كريم7)   س8دةا  ع2نيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامر�ضيامحمد):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةا  ع2نياكريم7اعن2 نه) ()
رقم)) (5 زنق7ا  سل2ى) شارعا  سل2ىا

12 60000)لجدةا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا مر�ضيا   س8دا
رقم)) (5 زنق7ا  سل2ى) شارعا  سل2ىا

12 60000)لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةا  ع2نياكريم7اعن2 نه) ()
رقم)) (5 زنق7ا  سل2ى) شارعا  سل2ىا

12 60000)لجدةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (14 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2175.

325I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

MIGRACHASSE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
MIGRACHASSEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامز نينا
 قام7ا 2يز7ازنق7ا وحري7ارقماA7ا
جليزاا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

115025
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MIGRACHASSE
تنظ8م) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل ستغالل) لتأجيرا حفالتا  ص8دا

قطعا  ص8دا  س8احي).
مز نين) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 A7 رقم) زنق7ا وحري7ا  قام7ا 2يز7)

جليز))-)40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داغدور))جامع):))600)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
((: سمير) كر كبا  شطيا   س8دا
350)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
  س8داوحياوحسن)):))50)حص7ابق8م7)

100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8د))غدورجامعاعن2 نه) ()دل ر)
  147  زيكيادربام2التا  ب8ض7ارقم)

40000)مر كشا ملغرب.
سمير) كر كبا  شطيا   س8دا
 30 رقم) حازما بنا زنق7ا عن2 نه) ()
  سمال 78))40000)مر كشا ملغرب.
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عن2 نه) () وحسنا وحيا   س8دا
مكرر) (32 زنق7ارحالابنا حمدارقم)
  سمال 78))40000)مر كشا ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
دل ر)   س8داغدورجامعاعن2 نه) ()
  147  زيكيادربام2التا  ب8ض7ارقم)

40000)مر كش)) ملغرب
سمير) كر كبا  شطيا   س8دا
 30 رقم) حازما بنا زنق7ا عن2 نه) ()
  سمال 78))40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (19 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)124167.
326I

FB2H CONSEILS

STE DOBA TRAV
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FB2H CONSEILS

BLOC(P(CITE(LAاN°05ا
،45000ا،اRÉSISTANCEا
OUARZAZATE MAROC

STE DOBA TRAVاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتكميا
 و دوداطريقاز ك2رةاترم8كتا-ا

45000الرز ز تا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11527
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.DOBA TRAV
مقالل) ( (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
؛) لا  ألشغالا ملختلف7)   بناء)
إجر ء) ملس2حات) ؛) مساحا  كم8ات)
وحسابا ملهندسين)   طب2غر ف78ا

؛)  تحققال  ص8ان7)   ط2ب2غر ف8ين)

ل  تك88ف) أنظم7ا  تدفئ7ا ترك8با لا

؛) منا وحر ئق) ل وحماو7ا ل  سرق7ا

إنجازام2 سيرا مل8اهال  صرفا  صحي)

ل  شبكاتا ملختلف7.) لشبكاتا  ريا

لشبكاتا  كهرباء) بأعمالا   ق8اما

ل ملنخفض) ( ( ح تا و هدا ملت2سط)

 تصاالت؛)تجارةامتن2ع7..

تكمي) (: اعي) م عن2 نا ملقرا الجت

(- ترم8كت) رةا 2 ز ك طريقا  و دودا

45000)لرز ز تا ملغرب.

أجلها) منا تا تأسس  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:))

درهم،)مقسماكا تالي:

334)حص7) ( (:   س8دادحرقاعمر)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 333 ( (: دحرقا بر ه8م)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 333 ( (: سن) دحرقا وح   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) ص78ا -) ألسماء)  شخ

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () را عم دحرقا   س8دا

تكميا و دوداطريقاز ك2رةاترم8كت)

45000)لرز ز تا ملغرب.

عن2 نه) () ر ه8ما دحرقا ب   س8دا
ز لي7اس8دياعثماناترم8كت)45000 

لرز ز تا ملغرب.

وحسناعن2 نه) ()   س8دادحرقا 
ز لي7اس8دياعثماناترم8كت)45000 

لرز ز تا ملغرب.

ل  عائل78) شخص78ا ) ألسماء)  

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عمرا ا دحرق   س8دا

داطريقاز ك2رةاترم8كت) تكميا و دو

45000)لرز ز تا ملغرب

ا وحسناعن2 نه) ()   س8دادحرق
ز لي7اس8دياعثماناترم8كت)45000 

لرز ز تا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اب2رز ز ت))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)422.

327I

مستامن7اشام7

 CONSTRUCTION ET
PARCELATION LACHAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
CONSTRUCTION ETا

PARCELATION LACHARااشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
  ريفارقما40اا  ناظ2را-ا62000ا

  ناظ2را ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.9517

بمقت�ضىا و معا  عام)
 2021 ماي) (24  إلستثنائيا ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78) شرك7ا حلا تقررا
 CONSTRUCTION ET  ملحدلدة)
مبلغ) ( ( (PARCELATION LACHAR
لعن2 ن) درهما (515.000 رأسما ها)
رقم) شارعا  ريفا مقرهاا إلجتماعيا
40))  ناظ2ر)-)62000)  ناظ2را ملغرب)

نت8ج7ال):) زم7ا  قطاع.
شارع)) با مقرا  تصف78ا حددا لا
 62000 (- )  ناظ2ر) (40 رقم)   ريفا

  ناظ2را ملغرب.)
لاعين:

ل) ) ملاحيا ( عبدا  غني)   س8د)ة()
عن2 نه) ()شارعاعبدا  كريما وخطابي)
62000)  ناظ2ر) )  ناظ2ر) (5 رقم)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)11)و2ن28)

2021)تحتارقم)1259.
322I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

AGAFAY BIO RAISIN
إعالنامتعددا  قر ر ت

FINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
AGAFAY BIO RAISINا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا257شارعا
محمدا وخامساعمارةابناحفص78ا
  طابقا  سفليامكتبارقما1اجليزا-ا

40000امر كشا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.20075

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)26)أبريل)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 500 ف2تتا  س8دةا  ب2ستانيازب8دة)

حص7ا صاوحا  س8داعمالاسامي
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تغ8يراشكلا لىاشرك7اح تامسؤل 78)

محدلدة)
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 AGAFAY (: تح2يلا سما  شرك7ا لى)

BIO RAISIN
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مقرا  شرك7ا لىا  عن2 ن) تح2يلا
محمدا وخامس) 257شارعا  و دود:)
حفص78ا  طابقا  سفلي) بنا عمارةا

مكتبارقم)1)جليز
قر رارقم)5:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مسير) ساميا عمالا تع8ينا  س8دا
 لشرك7امعا  س8دةا  ب2ستانيازب8دة)
غير) معا  ت2ق8عا محدلدةا غيرا ملدةا

مشترك)
قر رارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 DOMAINE (: حدفا السما  تجاري)

JAM-ZO
قر رارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تغ8يرا  نشاطا  تجاريا لشرك7ا لى:)
غرس) (( تس8يرا الستغاللا  فالحي)

لتصدورا  عنب(
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لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:))
تغ8يراشكلا لىاشرك7اح تامسؤل 78)

محدلدة)
بندارقم)2):)  ذياونصاعلىاماولي:))
تس8ير)   نشاطا  تجاريا لشرك7:)
))غرسالتصدور)  الستغاللا  فالحي)

  عنب(
على) ونصا 3:)  ذيا رقم) بندا
 AGAFAY BIO(:((7ماولي:)) سما  شرك

RAISIN
بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:))
محمد) 257شارعا (: مقرا  شرك7)
 وخامساعمارةابناحفص78ا  طابق)

  سفليامكتبارقم)1)جليز
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 500 ف2تتا  س8دةا  ب2ستانيازب8دة)
سامي) عمالا حص7ا صاوحا  س8دا
ه2:)  ب2ستاني) لت2زيعا وحصصا
زب8دة)500)حص7))لاعمالاسامي)500 

حص7)
على) ونصا 37:)  ذيا رقم) بندا
سامي) عمالا تع8ينا  س8دا ماولي:)
مسيرا لشرك7امعا  س8دةا  ب2ستاني)
زب8دةاملدةاغيرامحدلدةامعا  ت2ق8ع)

غيرامشترك)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)124211.

329I

مستامن7اشام7

 CONSTRUCTION ET
PARCELATION LACHAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
CONSTRUCTION ETا

PARCELATION LACHARاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اشارعا
  ريفارقما40اا  ناظ2راشارعا  ريفا
رقما40اا  ناظ2را62000ا  ناظ2را

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.9517

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2021 و2ن28) (03 في)  ملؤرخا
 CONSTRUCTION ET حل)
شرك7) (PARCELATION LACHAR
مبلغ) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا
لعن2 ن) درهما (515.000 رأسما ها)
رقم) شارعا  ريفا مقرهاا إلجتماعيا
  40 رقم) شارعا  ريفا )  ناظ2را (40
62000)  ناظ2را ملغرب)   ناظ2ر)

نت8ج7االغالقا  شرك7.
لاعين:

ل) ) ملاحيا ( عبدا  غني)   س8د)ة()
 5 رقم) شارعاعبدا  كريما عن2 نه) ()
62000)  ناظ2را ملغرب)   ناظ2ر)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
شارع) لفيا (2021 و2ن28) (03 بتاريخ)
 62000 (- )  ناظ2ر) (40 رقم)   ريفا

  ناظ2را ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)11)و2ن28)

2021)تحتارقم)1260.
330I

etablissement darwinier

STE 2SIS COMMERCE SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
etablissement darwinier

RUE(SAKIAا02اHAY(EL(MASSIRAا
،اDAKHLAا20ا°EL(HAMRA(Nا

dakhla(marocا،73000
2SIS(COMMERCE(SARLاSTEا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملطارا
زنق7ارك8ب7ارقما3336ا  د خل7ا-ا

73000ا  د خل7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

16729

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2020 ن2نبر) (10

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.2SIS COMMERCE SARL

تقدوم) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

،)  تاجر) ،)  تجارةا  عام7)  وخدمات)

  عام)،) الستير دال  تصدور.

كاف7) لنقلا لت2زيعا تس2يقا

 ملنتجاتال  بضائع.

لإد رة) لتشغ8لا لتأجيرا ح8ازةا

لتط2يراأياعملاألامصانعاألاعد د)

ت2زيعاوتعلقابغرضا  شرك7)؛

إنشاء)لتشغ8لا  2كاالتال ملكاتب)

تحق8ق) ل ملست2دعاتا تسه8لا

  غرضا ملشترك)؛

بكاف7) ل  دلليا   نقلا  2طنيا

أشكا ه.

لن8اب7) عنا  شرك7ا ن8اب7ا   نقلا

عنا  غير)،

أعمالالخدماتامتن2ع7امرتبط7)

بغرض) مباشرا غيرا ألا مباشرا بشكلا

  شرك7.

جم8عا ملعامالت) (، لبصف7اعام7)

أل) ألا ملا 78ا ألا  صناع78ا   تجاري7ا

ألا  عقاري7ا ملتعلق7ابشكل)  ملنق2 7ا

مباشراألاغيرامباشرابم2ض2ع.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا ملطار)
(- 3336)  د خل7) رقم) رك8ب7ا زنق7ا

73000)  د خل7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

500)حص7) ( (: (   س8دةاغل7اباهي)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).

500)حص7) ( (:   س8دةازيرياباهي)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا  

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

حي)   س8دةازيرياباهياعن2 نه) ()

 ملطارازنق7ارك8ب7ارقم)3336)  د خل7)

73000)  د خل7ا ملغرب.

حي) عن2 نه) () (   س8دةاغل7اباهي)

 ملطارازنق7ارك8ب7ارقم)3336)  د خل7)

73000)  د خل7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

حي)   س8دةازيرياباهياعن2 نه) ()

 ملطارازنق7ارك8ب7ارقم)3336)  د خل7)

73000)  د خل7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) (  البتد ئ78اب2 ديا  دهب)

دجنبر)2020)تحتارقم)1133.

331I

STE BECEF SARL

STE IMAD SABAD SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

STE BECEF SARL

IMMEUBLE(CHAOUIاN°41ا

RUE(ELMOUJAHIDا16اAPPTا

FESا،30000ا،AYACH(VN(FESا

MAROC

STE IMAD SABAD SARL AUاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ارقما

1ا-اأا-ااتجزئ7اف2زي7ابنس2دةافـــــاسا

بنـــســـــ2دةاا30000افـــــــاسا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.63915

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرر) (2021 و2ن28) (07 في)  ملؤرخا

 STE IMAD SABAD SARL حل)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة) ( (AU

ح تا  شريكا  2ح8دامبلغارأسما ها)

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

)تجزئ7اف2زي7) (- أ) (- (1  إلجتماعيارقم)
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 30000 ( بنـــســـــ2دة) فـــــاسا بنس2دةا
نت8ج7ا عدما كتمال  فـــــــاسا ملغربا
 ملشرلعالس2ء)  2ضعا ملاليا لشرك7)

بسبباتف�ضياجائح7اك2رلنا.
لاعين:

ل) عرل�ضيا ( عماد)   س8د)ة()
عن2 نه) ()مجمعادواراطنج7امجم2ع7)
 90060  14 رقم) (3 ط) (9 عمارة) (7
طنج7ا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)07)و2ن28)2021)لفيارقم)1)-)أ)-))
تجزئ7اف2زي7ابنس2دةافـــــاسابنس2دة)

30000)فاسا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3371/021.
332I

VOLAILLES SAFAE SARL AU

فواليل صفاء
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

VOLAILLES SAFAE SARL AU
HAY(EL(MERJAا11اRUEا41ا°nا

FESا،30000ا،اFES(Maroc
ف2الولاصفاءاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ارقما41ا
زنق7ا11احيا ملرج7افاسا-ا30000ا

فاسا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.54129

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 ماي) (11 في)  ملؤرخا
شرك7اح تامسؤل 78) ف2الولاصفاء)
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعيارقم)41)زنق7)11)حي)
فاسا ملغرب) (30000 (-  ملرج7افاس)

نت8ج7ا غ8اباأيانشاطاإجتماعي.
لاعين:

ل) )  زجاريا محمد)   س8د)ة()
عن2 نه) ()فاس)30000)فاسا ملغرب)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
 41 رقم) لفيا (2021 ماي) (11 بتاريخ)
 30000 (- حيا ملرج7افاس) (11 زنق7)

فاسا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3153.
333I

CHETTIOUI AHMED

ABOU YASSIR TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CHETTIOUI AHMED
حيا ملسيرةا وخضر ء,م/ ,شارعا

01,رقما34ا،ا92150،ا  قصرا  كبيرا
 ملغرب

ABOU YASSIR TRANSااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  نهض7ا

م/بازنق7ا09ارقما02امكررا-ا
62150ا  قصرا  كبيرا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3029
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ABOU(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. YASSIR TRANS
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 الشخاصاوحسابا  غير).
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  نهض7ام/بازنق7)09)رقم)02)مكرر)-)

62150)  قصرا  كبيرا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

عبدا  سالم)   س8دا  زكر ليا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  سالم)   س8دا  زكر ليا
مسم2ن) شارعا  شه8دا عن2 نه) ()

  2ك8ليارقم)76 92150)  قصرا  كبير)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  سالم)   س8دا  زكر ليا
مسم2ن) شارعا  شه8دا عن2 نه) ()

  2ك8ليارقم)76 92150)  قصرا  كبير)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قصرا  كبير)

و2 28ز)2021)تحتارقم)212.

334I

KAMAR BENOUNA

SELECTALENT ش م م
إعالنامتعددا  قر ر ت

KAMAR BENOUNA

34ا،اRUE(CHARAM(ACHAYKHا

Casablanca(MAROCا،20160

SELECTALENTاشاماماا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا47اشارعا

 لالاواق2تاا  طابقا وخامساا-ا

20450ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.436359

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)23)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)  س8داعبدا  رحمانامقدمي)

ل) ( جمالا  دون) لا  س8دةا ومانا
حص7) (70 ر جياباع2 )   س8دةاسناء)

GO EXPANSION((«((7لىا  شرك 

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

و2ن28) (23 في)  و معا  عاما ملؤرخا

قررا ملصادق7الا مل2 فق7اعلى) (2021

ب8ع)70)حص7ا جتماع78)

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

ملبير) سدريكا كمس8يرا  س8دا تع8ينا

 و نس78افرنس78احاملاو 2 زا  سفر)
17FD52229(رقم

قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تغ8يرا  بندا  سابعامنا  ق2 نين)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)0:)  ذياونصاعلىاماولي:)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725726.

335I

WAWIRINT TRADING SARLاا

WAWIRINT TRADING 
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

WAWIRINT TRADING SARL

BLOC(Cا63اHAY(ALAOUIYINE(Nا

TAZAا،35000ا،TAZA(BAS(TAZAا

 ملغرب

اWAWIRINT TRADINGاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياHAYا

BLOC(Cا62اALAOUIYINE(Nا

TAZA BASاتازةا35000اتازةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6103

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (20

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.WAWIRINT TRADING
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 IMPORT(:(غرضا  شرك7ابإوجاز

.-EXPORT

 HAY (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 ALAOUIYINE N 62 BLOC C

TAZA BAS)تازة)35000)تازةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

10.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ب2دشار)   س8داحك8ما

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2دشارا حك8ما   س8دا

تازة) (23 رقم) عط78ا بنا زيريا شارعا

35000)تازةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  عزيزا  غ2تي)   س8دا

عن2 نه) ()حيا ملرين8ينا قام7ا ملس د)

  شق7)2)تازة)35000)تازةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)394.

336I

aice compta

ورثة حناوي
عقداتس8يراحراألصلاتجاريا

) ألشخاصا ملعن2ي2ن(
عقداتس8يراحراألصلاتجاري

لرث7احنالي

قي) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

12)و2ن28)2021)أعطىاهندا  ل8م2ني)

 444370  ملس لابا س لا  تجاري)

با د را  ب8ضاء) باملحكم7ا  تجاري7ا
حقا  تس8يرا وحرا ألصلا  تجاري)

  كائناب)5)مكررازنق7ا بر ه8مانخاي)

) ملغرب)) 20370)  ب8ضاء) (- معاريف)

ملدة) إكسبريسا ألط2ا كالصا  فائدةا

15)سن7اتبتدئامن)12)و2ن28)2021)ل)

تنتهيافي)12)و2ن28)2036)مقابلامبلغ)

شهرياق8مته)30.000)درهم.

337I

MATCOMPTA SNC

SARAHA TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MATCOMPTA SNC
AV MARCHE VETRE MM ELا
،اTANGERاMEHDI(RDC(N°2ا
TANGER(MAROCا،90010
SARAHA TRANSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا

  بستاناعمارةا2ا  طابقا1ارقما32ا-ا
90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112353
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SARAHA TRANS
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألفر دالنقلا  بضائعا  2طن78.
:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 32 رقم) (1 2)  طابق)   بستاناعمارة)

- 90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
عبدا  عالي)   س8دا  قنب2عيا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  عالي)   س8دا  قنب2عيا
 2 عمارة) عن2 نه) () قام7ا  بستانا
طنج7) (90000  32 رقم) (1   طابق)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا  عالي)   س8دا  قنب2عيا
 2 عمارة) عن2 نه) () قام7ا  بستانا
طنج7) (90000  32 رقم) (1   طابق)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6455.

332I

كافيا 8د 

كافي ليدا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
كافيا 8د 

332اشارعا بر ه8ما  رلد نياإقام7ا
  ريحانا  طابقا5ارقما21ا ملعاريف،ا

،ا20330،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
كافيا 8د اشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا332اشارعا
 بر ه8ما  رلد نياإقام7ا  ريحانا

  طابقا5ارقما21ا ملعاريفا-ا20330ا
  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509167
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
كافي) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 8د .

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لتس2يقا ملنتجاتا  غذ ئ78)

ل ملشرلباتاباو مل7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)332)شارع)

إقام7ا  ريحان)  بر ه8ما  رلد نيا
  طابق)5)رقم)21) ملعاريف)-)20330 

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: عادل) مستعدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا مستعدا   س8دا

عمارة) (3 س) ما تجزئ7ا  سعادةا

  20202 ( 30) ال ف7) شق7) (43

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عادلا مستعدا   س8دا

عمارة) (3 س) ما تجزئ7ا  سعادةا

  20202 ( 30) ال ف7) شق7) (43

  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.

339I

karama conseil

STE YANE TEX SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

karama conseil
رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا

 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاسا
رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا

 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاس،ا

30000،افاسا ملغرب

STE YANE TEX SARLااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما47ا
زنق7ا206ا بنا  بناءازنق7ا1ا  حىا

  صناعياس8دىا بر ه8مافاسا-ا

30000افاسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62795

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. YANE TEX SARL

خ8اط7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ملالبس)/ الستير دال  تصدور).
 47 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
1)  حى) زنق7) 206) بنا  بناء) زنق7)

(- فاس) س8دىا بر ه8ما   صناعيا

30000)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

500)حص7) ( (:   س8دا مينا رق8ق)

بق8م7)100)درهما لحص7).

500)حص7) ( (:   س8داواسراسلمي)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا مينا رق8قا

 12 شق7) م8عر جا شارعا (14 عمارة)
فاس) صفرلا ظريقا (1 زنق7ا  ن2ر)

30000)فاس)) ملغرب.

 53   س8داواسراسلمياعن2 نه) ()
زنق7ا حمدا  ط8با  علجاحيا المل)

فاس) (30000 فاس) ملعبا وخ8لا

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()   س8دا مينا رق8قا

 12 شق7) م8عر جا شارعا (14 عمارة)
فاس) صفرلا ظريقا (1 زنق7ا  ن2ر)

30000)فاس)) ملغرب

 53   س8داواسراسلمياعن2 نه) ()
زنق7ا حمدا  ط8با  علجاحيا المل)

فاس) (30000 فاس) ملعبا وخ8لا

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3359/2021.

340I

LE PUBLICATEUR LEGAL

M2H SERVICE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

LE PUBLICATEUR LEGAL

  تجزئ7ا6ا  زنق7ا51ارقما2اق.جا

  د را  ب8ضاءا  تجزئ7ا6ا  زنق7ا51ا
رقما2اق.جا  د را  ب8ضاء،ا20450،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

M2H SERVICEااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

سفليارقما13ا179اشارعام2اليا

حسنا ألللا-ا20500ا  د ر  ب8ضاءاا

 ملغربا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510125

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 M2H (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

. SERVICE

تحص8ل) ( (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

  ف2 تيرا لغير.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

م2الي) شارعا (179  13 رقم) سفليا

20500)  د ر  ب8ضاء)) (- حسنا أللل)

 ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داهشاماشبلي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: ( بنحف2ن)   س8دةاحنانا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () شبليا هشاما   س8دا
حي) (02 رقم) (01 زنق7ازنبقاطابق) (22

  ر ح7))20500)  د ر  ب8ضاء)) ملغرب)

  س8دةاحنانابنحف2ن))عن2 نه) ()
حي) (02 رقم) (01 زنق7ازنبقاطابق) (22

  ر ح7))20500)  د ر  ب8ضاء)) ملغرب)

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () شبليا هشاما   س8دا
حي) (02 رقم) (01 زنق7ازنبقاطابق) (22

  ر ح7))20500)  د ر  ب8ضاء) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726190.

341I

دو2 نا وخدمات

AHLAM CONSEIL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

دو2 نا وخدمات

شارعامحمدا وخامسارقما94اس8ديا

قاسما،ا16000،اس8دياقاسما

 ملغرب

AHLAM CONSEILاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلا
زنق7ا05ارقما14ا  حيا  عسكرياا

  بساتيناا-ا50000امكناسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53213

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (20

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AHLAM CONSEIL

مدور) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

شرك7

لس8طا لحص2لاعلىاقرلض.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلازنق7)
05)رقم)14)  حيا  عسكري))  بساتين))

- 50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا حالما  شت2كي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا حالما  شت2كياعن2 نه) ()
محلازنق7)05)رقم)14)  حيا  عسكري))

  بساتين)50000)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا حالما  شت2كياعن2 نه) ()
محلازنق7)05)رقم)14)  حيا  عسكري))

  بساتين)50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابمكناس))بتاريخ)-)تحتارقم)

342I
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YAMINE TRADE CONSULTING

GRAND ANGLE DE VUE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
YAMINE TRADE CONSULTING
339اشارعا وحسنا  تانياشق7ا3ا
  رباطا كد لا،ا10000،اRABATا

MAROC
GRAND ANGLE DE VUEاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا

2AVENUE SIDI MOHAMEDا
-اااBENABDELLAH(RABATا
RABAT(MAROCا10000

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
153511

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 دجنبر) (24
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GRAND ANGLE DE VUE
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

.OPTICIEN ,OPTOMÉTRISTE
(: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 2AVENUE SIDI MOHAMED
 BENABDELLAH RABAT   - 10000

.RABAT MAROC
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 60.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 NAIT MANSOUR   س8د)
 SAMLALI MOULAY ABDELAZIZ
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  300

 لحص7).
 NAIT MANSOUR   س8د)
  SAMLALI ABDELMOUNIM :
300)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 NAIT MANSOUR   س8د)
 SAMLALI MOULAY ABDELAZIZ
 RUE TEHRANE,15 عن2 نه) ()
 APPT 2 QUARTIER OCEAN

.RABAT 10000 RABAT MAROC
 NAIT MANSOUR   س8د)
 SAMLALI ABDELMOUNIM
 APPT 3 IMMB 339 عن2 نه) ()
   AVENUE HASSAN II AGDAL

.10000 RABAT MAROC
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 NAIT MANSOUR   س8د)
 SAMLALI ABDELMOUNIM
 APPT 3 IMMB 339 عن2 نه) ()
 AVENUE HASSAN II AGDAL

10000 RABAT MAROC
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابا رباط)

2021)تحتارقم)116136.
343I

STE PROMOFID SARL
NAJIM TRADING

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE PROMOFID SARL
  رباط,ازنق7ا  د ه2مي,ا  عمارةا2,ا
شق7ا3,ادو2را و امع.ا،ا10060،ا

  رباطا ملغرب
NAJIM TRADINGاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتامسنا,ا

  عمارةا26,ا  شق7ا6,اجنانا ملنص2را
02,ا  شطرا12200ا-ا.Eاتامسناا

صخر تاتمارة
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

133705
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 NAJIM(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.TRADING

غرضا  شرك7ابإوجاز):)1)  تصدور)

لا  ستر د)2)  تجارةا ملختلف7..

تامسنا,) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  عمارة)26,)  شق7)6,)جنانا ملنص2ر)

تامسنا) (E. - 12200 02,)  شطر)

صخر تاتمارة.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () نج8ما رب8ع7ا   س8دةا

 ,6 26,)  شق7) تامسنا,)  عمارة)

تامسنا) (12200  .02 جنانا ملنص2ر)

صخر تاتمارة.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () نج8ما رب8ع7ا   س8دةا

 ,6 26,)  شق7) تامسنا,)  عمارة)

تامسنا) (12200  .02 جنانا ملنص2ر)

صخر تاتمارة

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتمارة)

2021)تحتارقم)1474.

344I

socomif sarl

ACH WATER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

socomif sarl
زنق7امحمدا وحصالياعمارةا35اشق7ا
رقما2ا،ا14005،ا  قن8طرةا ملغرب

ACH WATERاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا23اشارعا

أن2 لاإقام7افل2ريارقما4ا  قن8طرةا

-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.54261

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 و2ن28) (11  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

  شريكا  2ح8د)ACH WATER))مبلغ)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

أن2 ل) شارعا (23 مقرهاا إلجتماعي)

(- 4)  قن8طرة) رقم) فل2ريا إقام7ا

(: 14000)  قن8طرةا ملغربانت8ج7ال)

 سبابامادو7).

لاحددامقرا  تصف78اب)23)شارع)

أن2 لاإقام7افل2ريارقم)4)  قن8طرة)-)

14000)  قن8طرةا ملغرب.)

لاعين:

ل) وحسنيا (   س8د)ة() شرف)
 1 تجزئ7ا زهرلن) (29 رقم) عن2 نه) ()

14000)  قن8طرةا ملغرب)   قن8طرة)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)17)و2ن28)

2021)تحتارقم)3511.

345I

FAD CONSULTING

 شيلدر ادفيزوري
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

FAD CONSULTING

22,اEspaceا,rue(ROUISSIاا

,5ااApptا,Etage°3اHOUSSAMا

Routeا,Quartier(BEAUSEJOURاا

،اHay(Hassaniا,Jadidaااd‘Elا

Casablanca(MAROCا،20200

اش8لدرا دفيزلرياشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا
شهرز دا،ا  طابقا  ثاني،ا  رقما
2ا،ز لي7ازنق7اسم78الشارعاعبدا
 مل2من،ا  د را  ب8ضاءا-ا20340ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.473797

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2 28ز) (06 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ك2رب2ر ش28ن) ش8لدرا تف2يتا
حص7ا جتماع78امن) (500 تاد) ل٠)
)  س8د) حص7ا فائدة) (3.000 أصل)
و2 28ز) (06 )نصريابتاريخ) إدريس) )ة()

.2021
تف2يتاش8لدراك2رب2ر ش28نال٠ 
تاد)500)حص7ا جتماع78امناأصل)
3.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()علي))

سماللابتاريخ)06)و2 28ز)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726451.
346I

ف8صلا وخط8بالاشركاله

 HEALTH CARE COMPANY
 HCC METERIEL &

CONSULTING SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تغ8يراتسم78ا  شرك7

ف8صلا وخط8بالاشركاله
مكتباف8صلا وخط8با47اأاإقام7ا
إوريسا  طابقا ألر�ضيامحجامحمدا
  سادسا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

HEALTH CARE COMPANY HCCا
CONSULTINGا&اMETERIELا
SARL AUاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياساح7ا
 بر ه8ما  رلد نياشارعاالاسيناا قام7ا
ب8طه2فنا2ا  طابقا  ثا ثارقما22ا
طنج7ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

تغ8يراتسم78ا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
6115

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تماتغ8ير) (2021 و2ن28) (15  ملؤرخافي)
 HEALTH CARE«(تسم78ا  شرك7امن
 COMPANY HCC METERIEL &
إلى) (»CONSULTING SARL AU
 HEALTH CARE COMPANY»
 HCC MATERIEL & CONSULTING

. «SARL AU
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244060.

347I

BURO INVEST

 ENTREPRISE CHRAGUI
CONSTRUCTION

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

BURO INVEST
23اbd(oukba(ibnou(nafii(hayا
bd(oukbaا23اmohammadiا

،ibnou(nafii(hay(mohammadiا
casablanca(MAROCا،20570
ENTREPRISE CHRAGUIا

CONSTRUCTIONااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا23اشارعا
عقب7ابنانافعا  حيا ملحمديا23ا
شارعاعقب7ابنانافعا  حيا ملحمديا

20570ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.427235

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرر) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا
 ENTREPRISE CHRAGUI حل)
ح ت) شرك7ا ( (CONSTRUCTION
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
 23 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
نافعا  حيا ملحمدي) شارعاعقب7ابنا

23)شارعاعقب7ابنانافعا  حيا ملحمدي)

20570)  د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

لا نتهاء)  غرضا  تىاقامتامنا جله)

  شرك7.

لاعين:
ل) )  صدوقا ( رش8د)   س8د)ة()

دل را  شر كيا  ساحل) عن2 نه) ()

برش8دا ملغرب) (20000 ( ( برش8د)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

23)شارع) 2021)لفي) 14)و2ن28) بتاريخ)

(- نافعا  حيا ملحمدي) بنا عقب7ا

20570)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726404.

342I

BURO INVEST

SOSEBERAM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

BURO INVEST

23اbd(oukba(ibnou(nafii(hayا

bd(oukbaا23اmohammadiا

،ibnou(nafii(hay(mohammadiا

casablanca(MAROCا،20570

SOSEBERAMاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا11ازنق7ا

عزيزاباللا  طابقا5ا ملعاريفاا-ا

20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.117729

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (05  ملؤرخافي)

SOSEBERAM)شرك7اح تا ملسؤل 78)

 300.000 رأسما ها) مبلغا  ملحدلدةا

 11 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
زنق7اعزيزاباللا  طابق)5) ملعاريف))-)

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

لا نتهاء)  غرضا  تىاقامتامنا جله)

  شرك7.

لاعين:

ل) ( صابر) ( ( رش8د)   س8د)ة()

ت8ط) (119 بدرارقم) عن2 نه) () قام7ا

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب) ( مل8ل)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

زنق7) (11 لفي) (2021 و2ن28) (05 بتاريخ)

(- ( 5) ملعاريف) باللا  طابق) عزيزا

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

دجنبر)2021)تحتارقم)725267.

349I

FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS 

TOURI CHASSE
إعالنامتعددا  قر ر ت

FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا

حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب

TOURI CHASSEا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا  طابقا

  سفليا قام7ا 2يز7اشارعا وحري7ا

رقما7اجليزاا-ا40000امر كشا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.115023

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)25)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

كر كبا  شطياسمير) ( تع8ينا  س8د)

معا  س8د) جدودا لشرك7ا مس8يرا

ل  س8دا عمر) س8غجا غاون2دا ب2لا

مع) محدلدةا غيرا ملدةا عبد  رح8ما

  ت2ق8عاغيرامشترك)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
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على) ونصا 32:)  ذيا رقم) بندا
)كر كبا  شطي) تع8ينا  س8د) ماولي:)
غاون2داس8غج) ب2لا ( لا  س8د) سميرا
مسيرلن) عبد  رح8ما ل  س8دا عمرا
 لشرك7املدةاغيرامحدلدةامعا  ت2ق8ع)

غيرامشترك
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (10 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)124291.
350I

 ملحمدو7ا إلستشارةالا وخبرة

ايماكلو ماروك
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
 ملحمدو7ا إلستشارةالا وخبرة

شارعا ملقالم7ارقما1احيا  2حدةاا
  طابقا2امكتبارقما3ا،ا22200،ا

 ملحمدو7ا ملغرب
 وماكل2امارلكاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكما
17اعيناحرلدةا ملركزاا-ا22200ا

 ملحمدو7اا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.3453

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)
 964 حص7ا جتماع78امناأصل) (24
خدوج7) ( )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

 دشفيابتاريخ)14)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (153
964)حص7ا فائدة))  س8د))ة()عادل)

رلحبيابتاريخ)14)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)
153)حص7ا جتماع78امناأصل)964 
حص7ا فائدة))  س8د))ة() و2بارلحبي)

بتاريخ)14)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)
 964 حص7ا جتماع78امناأصل) (76
حص7ا فائدة))  س8د))ة()نهالارلحبي)

بتاريخ)14)و2ن28)2021.

تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)

 964 حص7ا جتماع78امناأصل) (76

سميرة) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

رلحبيابتاريخ)14)و2ن28)2021.

تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)

 964 حص7ا جتماع78امناأصل) (76

سك8ن7) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

رلحبيابتاريخ)16)و2ن28)2021.

تف2يتا  س8د))ة() بر ه8م))رلحبي)

 964 حص7ا جتماع78امناأصل) (76

)ة() ومان) )  س8د) حص7ا فائدة)

رلحبيابتاريخ)14)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 07 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1755.

351I

اFINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

CREALAB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS

257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا

حفص78ا  طابقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب

CREALABاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  نخ8لا

فندقاك2 فابالصاا-ا40000ا

مر كشا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.72793

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)12)أبريل)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

(- ( بالص) ك2 فا فندقا »  نخ8لا

»ك2 ف) إلى) مر كشا ملغرب«) (40000

GH2)  طابقا  ثاني) عمارة) ( س8تي)

مر كش)) (A4-02 - 40000 شق7)

 ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125292.
352I

 ملحمدو7ا إلستشارةالا وخبرة

ايماكلو ماروك
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7
 ملحمدو7ا إلستشارةالا وخبرة

شارعا ملقالم7ارقما1احيا  2حدةاا
  طابقا2امكتبارقما3ا،ا22200،ا

 ملحمدو7ا ملغرب
 وماكل2امارلكااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكما
17اعيناحرلدةا ملركزا-ا22200ا

 ملحمدو7ا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.3453

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()رلحبي)

 و2بالانهالاكمسيراآخر
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1755.
353I

اFINANCIAL AND BUSINESSا
SOLUTIONS

MANOU ET ZOULMA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
FINANCIAL AND BUSINESSا

SOLUTIONS
257اشارعامحمدا وخامساعمارةابنا
حفص78ا  طاوقا الللارقما  شق7ا1ا

جليز،ا40060،امر كشا ملغرب
MANOU ET ZOULMAاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا55اشارعا
محمدا وخامساعمارةاجكارارقما33ا

جليزا-ا40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
116667

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MANOU ET ZOULMA
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

منزلا لض8اف7.
55)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 33 محمدا وخامساعمارةاجكارارقم)

جليز)-)40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  SERANGE CORINNE :   س8دة)
50)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 AUMOINE STEPHANE   س8د)
PATRICK JEAN LOUIS :  50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 SERANGE CORINNE   س8دة)
عن2 نه) ()140)شارعات8غمال))63400 

شما 88غافرنسا.
 AUMOINE STEPHANE   س8د)
عن2 نه) () (PATRICK JEAN LOUIS
140)شارعات8غمال))63400)شما 88غ)

فرنسا.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 SERANGE CORINNE   س8دة)
عن2 نه) ()140)شارعات8غمال))63400 

شما 88غافرنسا
 AUMOINE STEPHANE   س8د)
عن2 نه) () (PATRICK JEAN LOUIS
140)شارعات8غمال))63400)شما 88غ)

فرنسا
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125710.

354I

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI

CAFE LE GRAND ESPACE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

FIDUCIAIRE EL OUAZZANI
IMMاا»D«اHAY(AL(AMAL(AVا

SALEا،11160ا،اSALEا1اAPPTا227ا
MAROC

CAFE LE GRAND ESPACEاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:احيا

  شماع2اشارعا  عرص7ارقما225ا-ا
11000اسالا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.23757

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 أبريل) (19  ملؤرخافي)
شرك7) (CAFE LE GRAND ESPACE
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياحي)
 -  225   شماع2اشارعا  عرص7ارقم)
الالزم7) نت8ج7ا سالا ملغربا (11000

 القتصادو7.
لاعين:

ل) )  عل2يا   س8د)ة() حمد)
حي) (29 رقم) زنق7ا ملس8دا عن2 نه) ()
  نهض7))11000)سالا ملغرباكمصفي)

)ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
حي) لفيا (2021 أبريل) (19 بتاريخ)
شماع2اشارعا  عرص7ارقم)225/سال)

- 11000)سالا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (17 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)36221.

355I

CAFIGEC

SYM SYNERGY
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CAFIGEC

39ا2éme(etageاfouratا,rue(alا
2émeاfouratا,rue(alا39اmaarifا
casaا،20100ا،etage(maarifا

maroc
SYM SYNERGYاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا26ازنق7ا
مرسا  سلطانا  شق7ا3ا  طابقا1ا
  د را  ب8ضاءا20100ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510377
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SYM (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.SYNERGY
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)أعمالاأل)

إنشاء تامتن2ع7.
زنق7) (26 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 1 3)  طابق) مرسا  سلطانا  شق7)
20100)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 20 ( (: (   س8دامقد دامحمداكمال)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 490 ( (: سلمى) مقد دا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 490 ( (: (   س8دةامقد داواسمين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

كمال)) محمدا مقد دا   س8دا

ب2 2)) حيا  شرط7ا (07 عن2 نه) ()

20100)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () سلمىا مقد دا   س8دةا

20100)  د ر) ( 07)حيا  شرط7اب2 2)

  ب8ضاء) ملغرب.

  س8دةامقد داواسمين))عن2 نه) ()

20100)  د ر) ( 07)حيا  شرط7اب2 2)

  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داعبدا  هادياعزيزاعن2 نه) ()

15) ملدون7) رقم) ف8الا س8تيا ك2 فا

 20100 ب2سك2ؤا  ن2 ؤ)  وخضر ء)

  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726512.

356I

CABINET FISCALE ETا

COMPTABLE DE KHEMISSET

PROMAX ENGINEERING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

CABINET FISCALE ETا

COMPTABLE DE KHEMISSET

33اشارعاس8ديامحمدا،ا15000،ا

 وخميساتا ملغرب

PROMAX ENGINEERINGا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  رشادا
رقما1606ات8فلتا-ا15000ات8فلتا

 ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.925

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرر) (2021 و2ن28) (24 في)  ملؤرخا

ح تامسؤل 78امحدلدة) حلاشرك7ا

 PROMAX ح تا  شريكا  2ح8د)

رأسما ها) مبلغا ( (ENGINEERING

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

 1606 رقم) حيا  رشادا  إلجتماعيا

ت8فلت)-)15000)ت8فلتا ملغربانت8ج7)

ل):)عدمالج2داعمل.

حي) با مقرا  تصف78ا حددا لا

 15000 (- ت8فلت) (1606   رشادارقم)

ت8فلتا ملغرب.)

لاعين:

ل) ) وح8مرا نج8ب)   س8د)ة()
حي) جبر نا زنق7ا (53 رقم) عن2 نه) ()

15000) وخميساتا ملغرب) (   2حدة)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
12)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابت8فلت)

2021)تحتارقم)125.

357I

SOCIETE DELTA WATT SARL

SOCIETE DELTA WATT
إعالنامتعددا  قر ر ت

SOCIETE DELTA WATT SARL

حيا  2حدةاطريقااتازةازنق7ا  نصحا
رقما22ا،ا60000،الجدةا ملغرب

SOCIETE DELTA WATTا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:احيا

  2حدةاطريقااتازةازنق7ا  نصحارقما

22ا-ا60000االجدةاا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.35277

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)23)مارس)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

) اللل:)  ذياونصاعلى) قر رارقم)

ماولي:)))تف2يتاحصص

)  ثاني:)  ذياونصاعلى) قر رارقم)

ماولي:)تغ8يرا ملسير

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
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على) ونصا 1:)  ذيا رقم) بندا

بنسع8د) تف2يتا  س8دأحمدا ماولي:)

ب2عقدوم) هشاما 330حص7ا  س8دا

340)حص7الا  س8دامحمدابنسع8د)

330)حص7ا صاوحا  س8دةاب2عقدوم)

 بنى

بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تع8ين)))مسيراجدودةا لشرك7): ستقا 7)

 ملسيرون))  س8داأحمدال  س8داهشام)

ب2عقدومالاتع8ين)))  س8دةاب2عقدوم)

 بنى))مسيرة))جدودةا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (22 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)1512.

352I

برلفكس

STE EUROPERFIL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

برلفكس

بشارعامحمدا وخامسا قام7ا  برص7ا

لجدةا،ا60000،الجدةا ملغرب

STE EUROPERFILاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  حيا

  صناعيا  بستانا2ابقع7ارقما-ا16Iا

60000الجدةاا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22449

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2015 شتنبر) (10 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«500.000)درهم«)أيامن)»500.000 

عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أكت2بر) (01 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2015)تحتارقم)655.

359I

هشاماعثماني

KML RENT A CAR SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
هشاماعثماني

شارعاعمرابنا وخطابا قام7اماصا
با 2ماصا2ا  طابقا3ارقما77ا،ا

90030،اطنج7ا ملغرب
KML RENT A CAR SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
  28سف78ا ملسكنا  يسرا  دلرا

 ألر�ضياما15اطنج7ا-ا90000اطنج7ا
 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

115295
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 KML (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.RENT A CAR SARL AU
تأجير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

س8ار تابدلناسائق.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  28سف78ا ملسكنا  يسرا  دلر)
 ألر�ضيام)15)طنج7)-)90000)طنج7)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داكمالا  تمسمانياتغريبت)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داكمالا  تمسمانياتغريبت)
شارعا  28سف78ا ملسكن) عن2 نه) ()
طنج7) (14 4)  شق7)   يسرا  طابق)

90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داكمالا  تمسمانياتغريبت)
شارعا  28سف78ا ملسكن) عن2 نه) ()
طنج7) (14 4)  شق7)   يسرا  طابق)

90000)طنج7ا ملغرب
يسم8ن7ا  تمسماني)   س8دةا
شارعا  28سف78) عن2 نه) () تغريبتا
 14 4)  شق7)  ملسكنا  يسرا  طابق)

طنج7)90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (13 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)241324.
360I

برلفكس

STE EUROPERFIL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8يناممثلاقان2نيا لشرك7

برلفكس
بشارعامحمدا وخامسا قام7ا  برص7ا

لجدةا،ا60000،الجدةا ملغرب
STE EUROPERFILا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا  حيا

  صناعيا  بستانا2ابقع7ارقما-ا16Iا
60000الجدةاا ملغرب.

»تع8يناممثلاقان2نياا لشرك7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.22449
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
لتبعا) (2012 و2 28ز) (13 في)  ملؤرخا
تع8ين) تقررا جددا  تع8ينامسير)ون()

 ملمثل)ون()  قان2ني)ون(:)
-) صفرا حمد

-) صفرامصطفى)
-) صفراجمال

- STE EUROPERFIL)شرك7اح ت)
مقرها)  ملسؤل 78ا ملحدلدةا  كائنا
 إلجتماعياب:)  حيا  صناعيا  بستان)
لجدة) (16I 60000 رقم) بقع7ا (2

 ملغرب

عند) رقما  س لا  تجاريا

 القتضاء:)22449

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

غشت) (02 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2012)تحتارقم)972.

361I

FIDU.PRO CONSULTING

TAKATE PROMOTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا

  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

TAKATE PROMOTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7ازنق7ا

أحمدا  ت2قيا  طابقا2ا  د را  ب8ضاءا

-ا0000ا  د را  ب8ضاءا ملغربا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509775

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TAKATE PROMOTION

منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
زنق7) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

أحمدا  ت2قيا  طابق)2)  د را  ب8ضاء)

- 0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داأحمداشكير)):))660)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
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 340 ( (:   س8داعبدا مل2لىاشكير)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 66000 (: ( شكير) أحمدا   س8دا
بق8م7)100)درهم.

 34000   س8داعبدا مل2لىاشكير):)
بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داأحمداشكير))عن2 نه) ()حي)
عين) (90 رقم)   شريف7اشارعاح8فاء)
  شق)0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

  س8داعبدا مل2لىاشكيراعن2 نه) ())
عين) (33 رقم) (2 تجزئ7ا  2فاقازنق7)
  شق)0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داأحمداشكير))عن2 نه) ()حي)
عين) (90 رقم)   شريف7اشارعاح8فاء)

  شق)0000)  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

362I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE IMMOBILIERE
F.M.J

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FISCOGEF
SOCIETE IMMOBILIERE F.M.J

مؤرخ) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تم) و2ن202128) (23 بتاريخ) با ب8ضاء)
تأسيساشرك7ابامل2 صفاتا  تا 78:

 SOCIETE (: )  تسم8ــــــــــــــــ7) ( ( ( ( ( ( (-
IMMOBILIERE F.M.J

زنق7) (21 -) ملقرا الجتماعـــي:)
  هدهدا  د را  ب8ضاء

-)  هدفا الجتماعي:) إلنعاش)
  عقاري

شرك7اح ت) (: -)  شكلا  قان2نــــي)
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاحلاشريكالح8د

 100.000,00 (: -)  رأسمــــــــــــــال)
درهمامقسم7اإلى):

·)1000)حص7امنافئ7)100)درهم)
 فائدةافاطم7اجابر

قررا و مع) (: -)  تسي8ـــــــــــــــر)
بتاريخ)   عاما الستثنائيا ملنعقدا
تع8ينا  س8دامحمد) ( (23/06/2021

شاكرامسيرالح8دا لشرك7
باملحكم7) -) إلود عا  قان2نيا
 05 و2م) با ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز2021)تحتارقم)725377
-)  سن7ا الجتماع78):)من)01)وناور)

إلى)31)دجنبر
-)  ـمـــــــــــــــــــــدة):)99)سن7

-)  س لا  تجــــاري):)509435

363I

FLASH ECONOMIE

COSMITTO COFFEE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FISCOGEF
إعـــالنابـخـصـ2صاتأسـيـساشـركـــ7

COSMITTO COFFEE
مؤرخ)) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تم) و2ن202128) (12 بتاريخ) با ب8ضاء)
تأسيساشرك7ابامل2 صفاتا  تا 78:

 COSMITTO: ( ( ( ( ( (   تسم78)
COFFEE

 04  ملقرا الجتماعي:)تجزئ7ا ألمان)
أومناشارعاعمرابنا وخطاب) إقام7ا
محل)75))س8ديام2منا  د را  ب8ضاء
  هدفا الجتماعي:) ستغاللاقاع7)

شاي،)مقهى،)مطعمامثل ات
ح ت) شرك7ا   شكلا  قان2ني:)
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاحلاشريكالح8د
20.000,00)درهم) (: ( ( ( ( (   رأسمال)

مقسم7ا لى:
درهم) (100 فئ7) منا حص7ا (200

 فائدةاخدوج7احاتم
تع8ينا  س8دة) تما (:   تس8ير)
خدوج7احاتمامسيرةالح8دةا لشرك7)

ملدةاغيرامحدلدة.
باملحكم7)  إلود عا  قان2ني:)
 06 ( و2م) با ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز2021)تحتارقم)725740

وناور) (01 من)   سن7ا الجتماع78:)
 لى)31)دجنبر

 ملدة):)99)سن7
  س لا  تجاري:)509729

364I

FIDURADOU

E2MJ BTP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
شرك7ا»ألا2ا وماجيابياتيابي«اشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة.
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ات8نزل ينا
دربا  رباطامزل راز ك2رةا47900ا

 ملغرب
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
1341

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)02)أكت2بر)2020)تقرراحل)

شرك7األ)2) وماجيابياتيابي))
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
مبلغارأسما ها)20.000)درهمالعن2 ن)
درب) ت8نزل ينا مقرهاا إلجتماعيا
47900) ملغرب)   رباطامزل راز ك2رة)
ل) تحاري.) نشاطا أيا نت8ج7ا غ8ابا
محمدا  ساقياكمصفي) عينا  س8دا
درب) ت8نزل ينا لعن2 نها  لشرك7ا
47900) ملغرب.)   رباطامزل راز ك2رة)
تما نعقادا و مع78ا وختام78) قدا لا
بتاريخ)02)أكت2بر)2020)لفيات8نزل ين)
 47900 ز ك2رة) مزل را دربا  رباطا

 ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
دجنبر) (24  البتد ئ78ابز ك2رةابتاريخ)

2020)تحتارقم))494

365I

FIDURADOU

E2MJ BTP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
شرك7ا»ألا2ا وماجيابياتيابي«اشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةافياط2را

  تصف78.

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ات8نزل ينا

دربا  رباطامزل راز ك2رةا47900ا

 ملغرب

حلاشرك7.
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1341

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)02)أكت2بر)2020)تقرراحل)

شرك7األ)2) وماجيابياتيابي))

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

مبلغارأسما ها)20.000)درهمالعن2 ن)

درب) ت8نزل ينا مقرهاا إلجتماعيا

47900) ملغرب)   رباطامزل راز ك2رة)

تحاري.) نشاطا أيا نت8ج7ا غ8ابا

لحددامقرا  تصف78ابت8نزل ينادرب)

47900) ملغرب.)   رباطامزل راز ك2رة)

لاعينا  س8دامحمدا  ساقياكمصفي)

درب) ت8نزل ينا لعن2 نها  لشرك7ا

  رباطامزل راز ك2رة)47900) ملغرب.)

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)

محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما

ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78:)ت8نزل ين)

 47900 ز ك2رة) مزل را دربا  رباطا

 ملغرب.)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

دجنبر) (07  البتد ئ78ابز ك2رةابتاريخ)

2020)تحتارقم))427

366I

FIDURADOU

ZARZIS IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

شرك7ا»جرجيسا وم2«اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د.

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملسيرةا2ا

حرفاد لارقما250ا  طابقا2اشارعا

  قدسازنق7اسعدابنا بيالقاصا

مر كشامر كشا40000امر كشا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةابشريكالح8د.
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

109619

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماإعد دا  قان2ن) (2020 دجنبر) (14

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةابشريكالح8د..

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

»جرجيسا وم2«

حم8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلفا ن2 عا  بناء) (- أن2 عا  تجارة)

-)منعشاعقاري..

عن2 نا ملقرا الجتماعي):) ملسيرة)2 

2)شارع) 250)  طابق) حرفاد لارقم)

لقاص) بنا بيا سعدا زنق7ا   قدسا

مر كش) (40000 مر كش) مر كشا

 ملغرب

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

عبد) كا تالي:)  س8دا مقسما درهم،)

  هاديامحمداعلي:

درهم) (100 حص7ابق8م7) (1000  

 لحص7.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء))

علي) محمدا عبدا  هاديا   س8دا

غ2 ف) أطلسا (50 شق7) لعن2 نها

غ2س2غامر كش)40000) ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:))

علي) محمدا عبدا  هاديا   س8دا

غ2 ف) أطلسا (50 شق7) لعن2 نها

غ2س2غامر كش)40000) ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

دجنبر) (23 بتاريخ) بمر كشا   تجاري7ا

2020)تحتارقم)112220.

367I

برلفكس

STE EUROPERFIL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

برلفكس
بشارعامحمدا وخامسا قام7ا  برص7ا

لجدةا،ا60000،الجدةا ملغرب
STE EUROPERFILاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياTOUISSITا
CARRE(D‘EXPLOITATION(N°1/9ا
))ANCIENNE SOCIETE MINIEREااا

TOUISSITا64850ا-ا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22449
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم)) (2013 وناور) (05 في)  ملؤرخا
) ملقرا الجتماعيا وحالي) تح2يل)
 TOUISSIT CARRE« من)  لشرك7ا
 D‘EXPLOITATION( N°1/9
   (ANCIENNE SOCIETE MINIERE(
إلى) TOUISSIT 64250 -) ملغرب«)
»  حيا  صناعيا  بستان)2)بقع7ارقم)

16I - 60000)لجدة))) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
وناور) (12 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2013)تحتارقم)47.

362I

برلفكس

STE EUROPERFIL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
برلفكس

بشارعامحمدا وخامسا قام7ا  برص7ا
لجدةا،ا60000،الجدةا ملغرب
STE EUROPERFILاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياCARREا
ANCIENNE(اD‘EXPLOITATIONا
-اTOUISSITا)SOCIETE(MINIEREا

64250ات2يسيتاا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22449

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2011 دجنبر) (12 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«400.000)درهم«)أيامن)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

دجنبر) (19 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2011)تحتارقم)2077.

369I

STE PATIPAYAS

STE PATIPAYAS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

STE PATIPAYAS

حيا ريس221تجزئ7ا ريسا  عسكري7ا

  طابقا  سفليا،ا60000،الجدةا

 ملغرب

STE PATIPAYASاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

 ريس221تجزئ7ا ريسا  عسكري7ا

  طابقا  سفلياا-ا60000الجدةا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37725

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PATIPAYAS

ل) ( :)مخبزة) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 وحل2يات.

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ريس221تجزئ7ا ريسا  عسكري7)
لجدة) (60000 (- (   طابقا  سفلي)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 90.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامحمدابنعالل):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داواسرابنعالل):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمدابنعالل):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بنعاللا محمدا   س8دا
2 62000)  ناظ2ر) شارعا  رباطارقم)

 ملغرب.
حي)   س8داواسربنعاللاعن2 نه) ()
 ريسازنق7ا ما  رب8ع)2)رقم)97)  شق7)

1 60000)لجدةا ملغرب.
عن2 نه) () بنعاللا محمدا   س8دا
 97 رقم) (2 حيا ريسازنق7ا ما  رب8ع)

  شق7)1 60000)لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بنعاللا محمدا   س8دا
2 62000)  ناظ2ر) شارعا  رباطارقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2546.
370I

servamane

PARA COEUR BLANC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

servamane
65ا،ا3etgاrue(des(oudayaا

casa(marocا،20320
PARA COEUR BLANCاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا61ااشارعا
 الا  8اق2تا  طابقا  ر بعارقما16ا
  ب8ضاءا-ا20000ا  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.32193
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
2020)تقرراحل) 09)دجنبر)  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
 PARA COEUR   شريكا  2ح8د)
 100.000 رأسما ها) مبلغا ( (BLANC
  61 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
شارعا الا  8اق2تا  طابقا  ر بع)
20000)  ب8ضاء) (- 16)  ب8ضاء) رقم)
أزم7اما 78ابسبب) (:  ملغربانت8ج7ال)

 و ائح7.
لاحددامقرا  تصف78اب)61))شارع)
 16 رقم)  الا  8اق2تا  طابقا  ر بعا
20000)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)

 ملغرب.)
لاعين:

)بل2 دالاعن2 نه) ())   س8د)ة()م8ن7)
زنق7ا  سنغالا  ب8ضاء) (59 رقم)
20000)  ب8ضاء) ملغرباكمصفي))ة()

 لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
: 61))شارعا الا  8اق2تا  طابقا  ر بع)

رقم)16)  ب8ضاء
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 17 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

دجنبر)2020)تحتارقم)757971.
371I

HORICOM

OULAD HDADA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

HORICOM
21AV(HASSAN(II(APPT(N°4اVN-
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
OULAD HDADAاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا21اشارعا
 وحسنا  ثانياشق7ارقماص3اماجا-ا

50000امكناسا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42933
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)13)فبر ور)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
شارعا وحسنا  ثانياشق7ارقم) (21»
ص3)ماج)-)50000)مكناسا ملغرب«)
1)  طابقا  سفلي) رقم) »محلا إلى)
 -  2 ت2س8ع) 327)  سالما تجزئ7)

50000)مكناس)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
مارس) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)1250.
372I

tensiftconsultant

DAR LFELAH PROD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
tensiftconsultant

 ملكتبا2اعمارةا  طنطاليازنق7ا
  صناع7ا،ا46000،اآسفيا ملغرب
DAR LFELAH PRODاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ارياضا
  صلحاحيا ملستشفىارقما26ا سفيا

-ا46000ا سفيا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11467
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 DAR (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LFELAH PROD
تقدوم) (- (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

 وخدماتا  زر ع78

ل مل2 د) ( شر ء) ملنتجات) لا ب8عا (-
  زر ع78

لا ملنتجات) -) ستر دا مل2 دا
  زر ع78.

زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 26 رياضا  صلحاحيا ملستشفىارقم)

 سفي)-)46000) سفيا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: وحمر)   س8دا سماع8لا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: شقرلن) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا سماع8لاوحمراعن2 نه) ()
 46000 دل را  عمار تا  كرعاني)

 سفيا ملغرب.
  س8داو2سفاشقرلناعن2 نه) ()
 46000  2 سع8دة) حيا (71 بل2ك) (2

 سفيا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا سماع8لاوحمراعن2 نه) ()
 46000 دل را  عمار تا  كرعاني)

 سفيا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (12 بتاريخ) ( بآسفي)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)307.
373I

 تماان78اا ملنى
ديل كالشيو

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
 تماان78اا ملنى

 قام7ادحانا  طابقا  تانيازنق7ا
عقب7ابنانافعا،ا26100،ابرش8دا

 ملغرب
دولاكا ش28اشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا67ازنق7ا
 وخيزر ناحيا  هدىا-ا26100ا

برش8دا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.14519

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)05)أبريل)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(- حيا  هدى) زنق7ا وخيزر نا (67»

»  طابق) إلى) برش8دا ملغرب«) (26100

 ألر�ضياتجزئ7ا  عمرةابقع7ارقم)39 - 

26100)برش8د)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (14 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2021)تحتارقم)426.

374I

BOUSSOLE CONSEIL

BEST AUTO GLOBAL PARTS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

BOUSSOLE CONSEIL

3,از لي7ازنق7اب8ن8لالاشارعاعبدا

 مل2منا،ا20360،ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب

BEST AUTO GLOBAL PARTSا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا237ا

محجاعبدا  قادرا  صحر لي،احيا

  ن2ر،اس8دياعثمانا-ا20700ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.430615

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

رفع) تما (2021 ماي) (03 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا

من) أيا درهم«) (1.000.000»

«1.000.000)درهم«)إلى)»2.000.000 

تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726491.

375I
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مستامن7ا  رجاءا لمحاسب7

 HALMAOUI NAJDA SARL  
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

مستامن7ا  رجاءا لمحاسب7
حيا  نجاةازنق7ابنياماللارقما34ا،ا
23550،اس2قا  سبتا ملغرب

ااHALMAOUI NAJDA SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را لالدا
 ول2لا لالداعمر نا لالداناصرا-ا
23500اس2قا  سبتا لالدا  نم7ا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

265
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HALMAOUI NAJDA SARL AU
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

س8ارةا سعاف)
  تجارة.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 لالدا ول2لا لالداعمر نا لالداناصر)
س2قا  سبتا لالدا  نم7) (23500  -

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
عبدا  عزيز) حلماليا   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  عزيز) حلماليا   س8دا
دل را لالدا ول2لا لالد) عن2 نه) ()
س2ق) (23500 ناصر) عمر نا لالدا

  سبتا لالدا  نم7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا  عزيز) حلماليا   س8دا
دل را لالدا ول2لا لالد) عن2 نه) ()
س2ق) (23500 ناصر) عمر نا لالدا

  سبتا لالدا  نم7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابس2قا  سبتا لالدا  نم7))
رقم) تحتا (2021 و2ن28) (04 بتاريخ)

.165
376I

S.H EXPERTISE

STE BIRTAIK SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

S.H EXPERTISE
10,اRue Chrarda RDCا

Loubila(BourgogneااDerbا
،20400ا،اMAROCا–Casablancaا

CASABLANCA MAROC
STE BIRTAIK SERVICESااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابالدا
صفري2يااعيناتيزغ7ارقما  رسما
  عقاري27727/25ا-ا13000ابنا

سل8مانا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.3651

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 فبر ور) (22 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (1.900.000»
 2.000.000« إلى) درهم«) (100.000»
مقاص7) إجر ء) ( (: طريق) عنا درهم«)
معادو2نا  شرك7ا ملحددةا ملقد رال)

 ملستحق7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 23 بتاريخ) ( سل8مان) ببنا  البتد ئ78ا

مارس)2021)تحتارقم)122.
377I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

VALANTIS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
STE INVEST EUROP AFRIQUE
3اRésidence(Farah-Appt(nا
RDC Camp Mangin Guelizا
،40000ا،اmaroc-اmarrakechا

MARRAKECH MAROC
VALANTISاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتاغ2 7ا2ا
جماع7اتسلطانتادل رابناكاليا-ا.ا

مر كشا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.62659

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 أبريل) (01 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
فر نس2 )) ب8يرا )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (9 كاول)
10)حص7ا فائدة))  س8د))ة() نط2 ن)
أبريل) (01 بتاريخ) ( كاول) ك2نستنتينا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125361.
372I

sabahinfo

شركة البا كات
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

sabahinfo
pole(socio-economiqueا70ا°Nا
elا،43000ا،اel(kelaa(des(sraghnaا

kelaa des sraghna maroc
شرك7ا  بااكاتاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ارقما
1601احيا  نخل7ا1ااقلع7ا  سر غن7.ا
43000ااقلع7ا  سر غن7ا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.2627
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (04  ملؤرخافي)
شرك7ا  بااكاتاشرك7اح تامسؤل 78)
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)
لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)
حي) (1601 رقم) مقرهاا إلجتماعيا
  43000 قلع7ا  سر غن7.) ( (1   نخل7)
قلع7ا  سر غن7ا ملغربانت8ج7ا عدم)

تحق8قاغرضا  شرك7..
لاعين:

ل) ب2 ك2طا (   س8د)ة()  ناجي)
 1 حيا  نخل7) (1601 رقم) عن2 نه) ()
قلع7ا  سر غن7.) ملغرب) ( (43000

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)04)و2ن28)2021)لفيارقم)1601 
حيا  نخل7)1))قلع7ا  سر غن7.)43000  

قلع7ا  سر غن7.) ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابقلع7ا  سر غن7))بتاريخ)15 

و2ن28)2021)تحتارقم)274/2021.

379I

excofi

PHYBIOMAX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

excofi
  شقا3اعمارةاوحبابياشارعا و 2النا
 8دلافاسا،ا31000،افاسا ملغرب
PHYBIOMAXاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما
77اا ملحلارقما5اتجزئ7ا ألزرقا

م2نفل2ريا2اا-ا30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا



15673 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62371

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (30

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PHYBIOMAX

صناع7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 مل2 دا  ك8م8ائ78,م2 دا  تجم8ل)

د) الستير   / / رة /  تجا / ل  عط2ر

ل  تصدور.

  77 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 ملحلارقم)5)تجزئ7ا ألزرقام2نفل2ري)

2  - 30000)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ( عدنانا زن2د)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( (   س8داعدنانا زن2د)

زنق7ا شب2ن7) (44 شارعا  كر م7)

  زه2ر1  30000)فاس)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( (   س8داعدنانا زن2د)

زنق7ا شب2ن7) (44 شارعا  كر م7)

  زه2ر1  30000)فاس)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (15 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2274.

320I

conseils sarl

TIME TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

conseils sarl

شارعا بنانا قام7اوامن7ا1امكتبا

رقما19اطنج7،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب

TIME TRANSاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

  رباطامدون7ا و دودةا  عرفانا

بل2كا3اعمارةا11ا  طابقا3ارقما13ا

-ا90000اطنج7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.46917

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2019 ن2نبر) (04 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

)ة()محمدا غر ودة) تف2يتا  س8د)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (100

100)حص7ا فائدة))  س8د))ة()محمد)

شط8باتا مامابتاريخ)04)ن2نبر)2019.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

ن2نبر) (04 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2019)تحتارقم)123456.

321I

Société marocaine de révisionا

des comptes

NEVADA INVEST
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

Société marocaine de révisionا

des comptes

63ا,اBoulevard(de(la(Cornicheا

immeubleا,résidence(le(Yachtا

،ا139ا°5éme(étage(bureau(NاBا

CASABLANCA(MAROCا،20000

NEVADA INVESTاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
م2نىازنق7ا1ا  رقما11اعينا  شقا
20000اCASABLANCAا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507025
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NEVADA INVEST
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
من) ل  تغل8فا منتجاتا  تعبئ7ا
  2رقا ملق2ىا  بالست8كيالمنتجات)

  تعبئ7ال  تغل8ف.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عينا  شق) (11 1)  رقم) زنق7) م2نىا
CASABLANCA 20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:
 QAF HOLDING   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  6.000

 لحص7).
محمدا مينا ط8ف)   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (4.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 QAF HOLDING   شرك7)
1)  رقم) تجزئ7ام2نىازنق7) عن2 نه) ()
11)عينا  شق)20000)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
محمدا مينا ط8ف)   س8دا
1)  رقم) تجزئ7ام2نىازنق7) عن2 نه) ()
62)عينا  شق)20000)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

ل 8دا ط8ف) محمدا   س8دا
1)  رقم) تجزئ7ام2نىازنق7) عن2 نه) ()
11)عينا  شق)20000)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 16 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722223.
322I

زلبيراب2تغماس

STE HIVTA SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
زلبيراب2تغماس

 كن2لا ملركزاتازةا،ا35050،اتازةا
 ملغرب

STE HIVTA SARL AUااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  قدسا1ا
مجم2ع7ا3ارقما136اتازةاا-ا35000ا

تازةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6027
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. HIVTA SARL AU
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  بضائعاوحسابا  غيرالطنيالدللي)/)

 ألشغالا ملختلف7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)  قدس)1 
 35000 (- ( تازة) (136 3)رقم) مجم2ع7)

تازةا ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دارض2 نا البر ه8مي)):))100 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

رض2 نا البر ه8مي))   س8دا
عن2 نه) ()حيا  قدس)1) مل م2ع7)03 
  رقم)136)تازة))35000)تازةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
رض2 نا البر ه8مي))   س8دا
عن2 نه) ()حيا  قدس)1) مل م2ع7)03 
  رقم)136)تازة))35000)تازةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (25 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)352.

323I

AGC CONSULTING

UNITED MB يونايتيد م ب
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
AGC CONSULTING

250،از لي7اشارعام2الياو2سفا
لب2ردل،ا  طابقا4،اشق7ا11ا،ا
20040،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

UNITED MBاو2ناوت8داماباشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7اشارعا
عاللابناعبداهللاالشارعا ك2رنيشا
مبنىامركزاماريناا2امكتبارقما11ا-اا

20040ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509531
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

UNITED MB)و2ناوت8داماب.

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء)ل ألشغالا ملتن2ع7

 إلستثمارا  عقاري.
ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

لشارع) هللاا عبدا بنا عاللا شارعا

مكتب) (2  ك2رنيشامبنىامركزامارينا)
20040)  د را  ب8ضاء)   -  11 رقم)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دابهاء)  دونا  بربر لي):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (500 ( (:   س8دا ن2 رامرق7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
بهاء)  دونا  بربر لي)   س8دا

عن2 نه) ()2،)شارعاأب2ا  2قت،) قام7)

 20040  12 5،)شق7)   فتح،)  طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

 2 عن2 نه) () مرق7ا   س8دا ن2 را

شارعا ملهديابنابرك7،)إقام7احد ئق)

20040)  د ر) ( ب2رك2ن) (،2  ملنارة)

  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بهاء)  دونا  بربر لي)   س8دا

عن2 نه) ()2،)شارعاأب2ا  2قت،) قام7)

 20040  12 5،)شق7)   فتح،)  طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب

 2 عن2 نه) () مرق7ا   س8دا ن2 را

شارعا ملهديابنابرك7،)إقام7احد ئق)

20040)  د ر) ( ب2رك2ن) (،2  ملنارة)

  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

324I

JIYAR JAOUAD

BK DISTRIBUTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يرانشاطا  شرك7

JIYAR JAOUAD

3EME(ETAGE(IMM(N°86اN°5ا

RUE SIDI AHMED ABERKANEا

،اHAY(DAKHLA(BERKANEا

BERKANE(MAROCا،63300

BK DISTRIBUTIONاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيارقما3ا
زنق7اأب2احن8ف7احيا ألند سابركانا-ا

63300ابركانا ملغرب.

تغ8يرانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.6557

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماتغ8ير) (2021 و2ن28) (09  ملؤرخافي)

نشاطا  شرك7امن)»ب8عالاشر ء) مل2 د)

  غذ ئ78
نقلا  سلع«)إلى)»  ترليجا  عقاري

أعمالامختلف7األا  بناء

تجارة«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (17 بتاريخ) ( ببركان)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)357/2021.

325I

HORICOM

ARMATRAV
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4اVN-

MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC

ARMATRAVاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  بساتينات2س8عا2ا  طابقا  ثانيا
رقما7ا  بساتينا-ا50000امكناسا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53649

 02 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2 28ز)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ARMATRAV

أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء) ملختلف7.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  بساتينات2س8ع)2)  طابقا  ثانيارقم)

7)  بساتين)-)50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  بعقاليامحمداعن2 نه) ()

 50000 رقما  بساتين) (2 ت2س8ع)

مكناسا ملغرب.

عن2 نه) () معادا   س8دا  بعقاليا

 7 رقم) (2 ت2س8ع) تجزئ7ا  بساتينا

  بساتين)50000)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  بعقاليامحمداعن2 نه) ()

 50000 رقما  بساتين) (2 ت2س8ع)

مكناسا ملغرب

عن2 نه) () معادا   س8دا  بعقاليا

 7 رقم) (2 ت2س8ع) تجزئ7ا  بساتينا

  بساتين)50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3132.

326I
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ASB AUDIT

ASB AUDIT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
ASB AUDIT

à LES CHAMPS MOHAMED V Aا
RUE(DES(AIT,ا402اIMM(B(APPTا
،20000ا،اBAAMRANES-20250ا

CASABLANCA MAROC
ASB AUDITاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحق2لاا
محمدا وخامساأا  طابقابا  شق7ا
402اشارعاأوتاباعمر نا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507721
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (26
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ASB (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AUDIT
جم8ع) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
أعمالا ملر جع7ا الئتمان78ال  تدق8ق)

ل ملحاسب7ال  تنظ8م78)؛
لمسكا وحسابات) تنظ8ما (-
لخاص7) جم8عا ألنظم7ا طريقا عنا

تكن2 2ج8اا ملعل2مات)؛
نظما ملعل2مات) جم8عا تنظ8ما (-

  تجاري7.
-)إجر ء)أياتشخ8صالأيادر سات)
لمحاسب78) لقان2ن78ا  قتصادو7ا

لضريب78الما 78ال جتماع78.
-)تق88ما العمال؛

-) الستشار تا  قان2ن78)
ل ملا 78) ل ملحاسب78ا ل  ضريب78ا

ل الجتماع78)؛

-)در س7الص8اغ7اجم8عا  سند ت)

كاف7ا إلجر ء ت) لإنجازا ل  عق2دا

منها) وتعلقا ماا لخاص7ا بهاا  ملتعلق7ا

با شركات.

-)تنظ8ما  ندل ت.

جم8عا  عمل8ات) (، لبشكلاأعم) (-

 ملتعلق7ابشكلامباشراألاغيرامباشر)

بهدفا  شرك7األا  تيامناشأنهااتعزيز)

تحق8قهاالتط2يرهاابشرطاأالاتنتقص)

مناأحكاما  ظهيرا  شريفارقم)-1-92

139) ملؤرخ)14)رجب)1413 )2)وناور)

 15-29 1993()  صادرا  قان2نارقم)

مهن7ا وخبير ملحاسب)) ونظما   ذيا

ليؤسساه8ئ7ا وخبر ء) ملحاسبين.

حق2ل)) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

محمدا وخامساأا  طابقابا  شق7)

 20000 (- باعمر ن) أوتا شارعا (402

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

((: بلمختار) صنهاجيا عزيزا   س8دا

500)حص7ابق8م7)50.000,00)درهم)

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

بلمختار) صنهاجيا عزيزا   س8دا

 1 إقام7ا  شمسا مل مع) عن2 نه) ()

  عمارة)7)  شق7)03)د راب2عزةان2 صر)))

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

بلمختار) صنهاجيا عزيزا   س8دا

 1 إقام7ا  شمسا مل مع) عن2 نه) ()

  عمارة)7)  شق7)03)د راب2عزةان2 صر)))

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723575.

327I

 تماان78اا ملنى

أ م س اليكطغيسيتي أند 
أوطومسيون

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

 تماان78اا ملنى

 قام7ادحانا  طابقا  تانيازنق7ا

عقب7ابنانافعا،ا26100،ابرش8دا

 ملغرب

أاماسا  8كطغيس8تياأندا

ألط2مس28ناشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

  سفليا لبقع7ارقما46ا  2فاءاحيا

  رياضا-ا26100ابرش8دا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.9103

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 وناور) (12  ملؤرخافي)

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

س) ما أا ح تا  شريكا  2ح8دا

  8كطغيس8تياأنداألط2مس28ن))مبلغ)

لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعيا  طابقا  سفلي)

حيا  رياض) 46)  2فاء) رقم)  لبقع7ا

(: برش8دا ملغربانت8ج7ال) (26100  -

 ألزم7ا القتصادو7.

لاحددامقرا  تصف78ابا  طابق)

حي) 46)  2فاء) رقم)   سفليا لبقع7ا

  رياض)-)26100)برش8دا ملغرب.)

لاعين:

ل) ) ر جا ب2شع8ب)   س8د)ة()

تجزئ7) زنق7ا  بطحاء) (46 عن2 نه) ()

برش8د) (26100 حيا  رياض)   2فاء)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (16 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2021)تحتارقم)770.

322I

COMPTAMEK

SOCIETE RHANNAN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
COMPTAMEK

،50500ا،اALMANSOURا
MEKNES MAROC

SOCIETE RHANNANاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةارقما
12اشق7ارقما3امرجانا-2اشطرا-1ا
مكناسا-ا50000امكناساا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53763
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOCIETE RHANNAN
تنظ8م) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 وحفالت).
عمارة) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رقم)12)شق7ارقم)3)مرجان)-2)شطر)
-1)مكناس)-)50000)مكناس)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99))سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
500)حص7) ( (:   س8داهشاماغنان)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).
500)حص7) ( (:   س8داحسناغنان)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15676

عن2 نه) () غنانا هشاما   س8دا
تجزءةا  ناصري7) (4 رقم) (4 عمارة)

  زره2ن78))50000)مكناسا ملغرب.
  س8داحسناغناناعن2 نه) ()رقم)

مكناس) (50000 ( ( تجزءةاكام8ل8ا) (76

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () غنانا هشاما   س8دا
تجزءةا  ناصري7) (4 رقم) (4 عمارة)

  زره2ن78)50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3297.

329I

CABINET CADRE CONSEIL

 TAMMOUNTE CAR SARL«

«STCAR
إعالنامتعددا  قر ر ت

CABINET CADRE CONSEIL

AV(MY(RACHIDا113ا°Nا

،45000ا،اOUARZAZATEا

OUARZAZATE MAROC

«TAMMOUNTE CAR SARLا

STCAR»ا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا

محمدا وخامسا ملنطق7ا  س8اح78ا

تنغيرا-ا45200ااتنغيرا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.1275

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)15)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

على) لا ملصادق7ا ماولي:) مل2 فق7ا

تف2يتا وحصصا ململ2ك7ا لس8دتين)

3500)حص7الا  س8دة) خدوج7اخب2)

1500) لمقتن8يناو2سف) نادو7اخب2)

حمزة) لا  س8دا حص7ا (3500 خب2)

خب2)1500)حص7.)

على) ونصا 02:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:) ستقا 7ا  س8دةانادو7اخب2امن)
  شرك7الاجردهاامنامهامهاالاتع8ين)
جدود) مسيرا خب2ا و2سفا   س8دا

 لشرك7.
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 01:)  ذيا رقم) بندا
من) (07 ل) (06 تعدولا  فصل) ماولي:)

  قان2نا السا�ضيا لشرك7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتنغير)

2021)تحتارقم)610.
390I

 ملركزا و ه2يا الستثماراو ه7ا
  ع28نا  ساق78ا وحمر ء

WIN MARK AFRIC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
 ملركزا و ه2يا الستثماراو ه7ا

  ع28نا  ساق78ا وحمر ء
صندلقا  برودا2266ا،ا70000،ا

  ع28نا ملغرب
WIN MARK AFRICااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
  2حدةامجم2ع7الا  رقما531ا
  ع28ناا-ا70000ا  ع28ناا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37035
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (27
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 WIN (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. MARK AFRIC
غرضا  شرك7ابإوجاز):)

ه2ا نفسها) منا  شرك7ا   غرضا
لألطر فاثا ث7افيا ملغربال وخارج.

ل  بناء) أعمالا  بناء) جم8عا (-

ل ألنابيب) لأعمالا وحفرا ل  سباك7ا

ل  تنظ8ف،

ل  دوك2ر،)   ص8ان7،) و بسا

سع7ا ملحرك،)  رصف،)  وحر س7،)

  صرفا  صحي،)  طرق،)  شبكات)

 ملختلف7،) وخرسان7،)  هندس7)

منا ألن2 ع،)  كهرباء،)  ملدن78ا

ل وخاص7،)  طرق،)  إلضاءةا  عام7ا
أعمالا  طرق

تغط78ا  طرقالعالماتا  طريق.

جم8عا ملنتجات) لب8عا شر ء) (-

ل الكسس2 ر تا  صناع78) ل مل2 دا

لمبنىا  طالء)ل

 الوب2ك�ضي;

ل  صناع78) صباغ7ا ملبانيا (-

تنظ8ف) أعمالا لجم8عا ل  دوك2را

 ألرض8اتال و در نال  2 جهات،

لتحسين) ل  ترك8با -)  تجم8عا

ل ألسالك)  وخدماتا  كهربائ78،)

  كمب28تر،)لنظاما  ص2ت،

لإصالحها،)  ستكشافا ألخطاء)

ل ملر قب7،) لنظاما ألمنا لتعدول،)

ل  ف8دو2ال التصاالتا  د خل78؛

لتجدودا ملعد ت،) تشخ8صا (-

ل  ص8ان7ا  2قائ78ا  ثا ث7؛

لتسل8م) لنقلا لتس2يقا تصن8عا (-

م2 دا  بناء)ل  تجمعاتال مل2 د

لمنتجاتا  ص8د 8ات) بناء)

ل ألدل تال ألجهزةال ملعد تا  الزم7

 لرسم))بشكلاعام؛

سقف) ت2ج8ها  رملي،) إعادةا

ل مل8كان8كاا  عام7،) رغ2ة،) لص8ان7ا

لإد رةاشؤلنا مل2ظفين؛

أعمالا  طاق7ا  شمس78) (-

لأعمالا  تبرودا  صناعي؛

ل الستير د) -)  تجارةا  عام7ا

ل  تصدورال  تجارةابجم8عاأن2 عها؛

ل  شر ء،) الستير د،) -)  ب8عا

  تصدور،) إلد رة،)  2ساط7،)

  2ساط7،)  بناء

إلعادةا  ب8ع)  ملبانيا ملخصص7ا

ل  تجارةابشكلاعام؛

أعمالا  بناء) وحدودي) (-

ل ملعدن78،)تأطيرا ملعادن،)ل ملر جل،

مسبك،)  ألنابيب،) ألقفال،)

  ل2ح7،)  زجاج،) أل 2من28م)
لتح2ل) كلا  طحنا   بالست8ك78،)

  عمل؛

ل جهات) علىا أعمالا  تنظ8فا (-

ل وخاص7،) ل ملبانيا  عام7ا  ملتاجرا

لب8عا ملنظفات،)ل

ل مل2 د) منتجاتا  تنظ8فا

  ك8م8ائ78؛

نقلاجم8عا ألنشط7ا إلضاف78) (-

لقطعا  غ8ار) لب8عا  س8ار تا لشر ء)

 و دودة

لت2ريدا  سفن) ألا ملستخدم7،)

للحد تا  ص8د؛

ل  تجارةا  عام7) -)  تجارةا

ل الستير د/ ل  2ساط7ا  تجاري7ا

  تصدور؛

لص8ان7ا ملساحات) -)  بستن7ا

 وخضر ء)لأعمالا  زرع.

-)تقدوما  طعامالتنظ8ما ملهرجان)

-) ستئجارا ملعد ت) ل ملناسبات.)2)

ل ملعد ت؛

لجم8عاأن2 ع) تمث8لا  شركات،) (-

لت2فير) ل ملنظمات،)  وخدمات،)

  عطالت،

ل وحفالتا مل2س8ق78)  ألحد ثا

ل  ل2 زم) لب8عا  كتبا   ضخم7.)

 ملدرس78؛

ل ملعد ت) ب8عا  ل2 زما ملكتب78ا (-

ل ألثاثال مل2 دا الستهالك78ا ملكتب78؛

جم8عا ملنتجاتا  غذ ئ78) ب8عا (-

لت2ريد) ل مل2 دا  غذ ئ78ا   عام7ا

 ملقاصف

ل ملد رس) ل ملرطباتا  ملد رسا

  د خل78؛

جم8عا  عمل8اتا  تجاري7) (-

ل  تجاري7ال  2ساط7اترتبطامباشرة)

أل

إلىا  كائن) مباشرا غيرا بشكلا

 ملذك2راأعالهاألامنا ملرجحاأنايسهل)

تحق8قهاألاتط2يرهاألاتمدوده

  شرك7؛

جم8عا ملنتجات) لب8عا شر ء) (-

ل ملعد تا  زر ع78؛
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-)  تعاقدامنا  باطناعلىاجم8ع)
أن2 عا ألش8اء) صاوحا  شركات)

 وخاص7األا  عام7؛
بأي) ألا ملصاوحا ح8ازةا ألسهما (-
مباشراألاغيرامباشرابأي) شكلاكان،)

شكلامنا ألشكال
ألا  شركاتا  تيا ها)   شركاتا
نفسا  طب8ع7)،)تاجرا 2 زما  تشغ8ل)

 آلليا لمكاتب)؛
تأجير؛)  تأجير) إنشاء،) قتناء،) (-

لإد رةاأياعمل)،)ل تخاح
جم8ع) لتشغ8لا لترك8با تأجيرا
ل ملصانع) ل  ن2 واا وحسن7ا  ملنشآتا

للرشا  عمل،) ملتعلق7ابها
أيامنا ألنشط7ا ملحددة.

أخذاجم8عا  عمل8اتال  بر ء ت) (-
 ملتعلق7ابهذها ألنشط7األاح8ازتهااأل)

 ستغال هااألانقلها؛)-
تد للاأيامنتجاتاتتعلقابتحق8ق)

  كائناأعالهاوحدد.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 531 لا  رقم) مجم2ع7ا   2حدةا

  ع28ن))-)70000)  ع28ن)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا بر ه8ماب2ركا):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8د))محمداعادل):))400)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 300 ( (: عادل) خدوج7ا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()) ب2ركاا   س8دا بر ه8ما
زنق7ال دا ملخازنارقم)16)حيا  شهد ء)

  ع28ن))70000)  ع28ن)) ملغرب.
عن2 نه) () عادلا محمدا (   س8د)
مدو2ن7) (1554 رقم) مدو2ن7ا جنانا
20450)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
  س8دةاخدوج7اعادلاعن2 نه) ()
ج) قا (04 جم8ل7) محجا و 2النا
)  د را  ب8ضاء) (20450   ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()) ب2ركاا   س8دا بر ه8ما
زنق7ال دا ملخازنارقم)16)حيا  شهد ء)

  ع28ن)70000)  ع28ن)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (15 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ع28ن)

2021)تحتارقم)1535/2021.
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MBGA

 Africa Digital
Transformation

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MBGA
BD(ZERKTOUNI(Nا275اNا

،20050ا،BD(ZERKTOUNIا275ا
CASABLANCA MAROC

Africa Digital Transformationا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما13ا,ا
زنق7اأحمدا مل اطي،اإقام7ا أل با
،ا  طابقا1ا،ارقما2,ا ملعاريفا-ا
21000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502425
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Africa (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.Digital Transformation
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 الستشار تا لمقالالت.

 ,  13 عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)
(، إقام7ا أل ب) زنق7اأحمدا مل اطي،)
  طابق)1)،)رقم)2,) ملعاريف)-)21000 

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داهشاماأبلل2ك):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () أبلل2كا هشاما   س8دا
س2 نيز)) (7060 ( ( بل 8كا) س2 نيز-)

بل 8كا.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () أبلل2كا هشاما   س8دا
س2 نيز-)بل 8كا)7060)س2 نيز))بل 8كا
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)502425.
392I

JIYAR JAOUAD

YAJBAR TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

JIYAR JAOUAD
3EME(ETAGE(IMM(N°86اN°5ا
RUE SIDI AHMED ABERKANEا
،اHAY(DAKHLA(BERKANEا
BERKANE(MAROCا،63300
YAJBAR TRANSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

  كتب78ارقما14احياب2كرع7ابركانا-ا
63300ابركانا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.5911
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
ح تامسؤل 78امحدلدة) حلاشرك7ا

 YAJBAR ح تا  شريكا  2ح8د)
 100.000 رأسما ها) مبلغا ( (TRANS
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7)
بركان) ب2كرع7ا حيا (14 رقم)   كتب78ا
(: ل) نت8ج7ا بركانا ملغربا (63300  -

 نعد ما  نشاط.
زنق7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
(- حياب2كرع7ابركان) (14   كتب78ارقم)

63300)بركانا ملغرب.)
لاعين:

  س8د)ة()))محمد))وجبرالاعن2 نه) ()
 63250 أكل8مابركان) (193 رقم) (6 حي)
بركانا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)406/2021.
393I

AZ CONSULATNTS

NEJMAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
AZ CONSULATNTS

AVENUE HASSAN PREMIERا
141ا4EME(ETAGE(IMMا
،20000ا،اCASABLACAا
CASABLANCA MAROC

NEJMALاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا79اشارعا
 بناسيناا  طابقا  ثانياشق7ارقما6ا
 كد لا-ا10010ا  رباطا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

152299
 09 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2 28ز)
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
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عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NEJMAL
لسائل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 التصالال إلنتاجا  ص2تيال ملرئي.
79)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 6  بناسيناا  طابقا  ثانياشق7ارقم)

 كد ل)-)10010)  رباطا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (50 ( (:   س8دةا ملابلحاج)

بق8م7)100)درهما لحص7).
50)حص7) ( (:   س8دةاهدىا  نجار)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بلحاجا   س8دةا ملا
عمارة)7)شق7)2)شارعا ألطلسا كد ل)

10010)  رباطا ملغرب.
عن2 نه) () هدىا  نجارا   س8دةا
حيا  سفر ء) عرلسا بنيا زنق7ا (172

  س2ي�ضي)10010)  رباطا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بقاليا سناء)   س8دةا
حيا ملنتزهاحايام)) (1 شق7) (32 عمارة)

10010)  رباطا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (12 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)115523.
394I

bemulticoب8م2 ت8ك2اا

MOST WORY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تغ8يراتسم78ا  شرك7

bemulticoب8م2 ت8ك2اا
رقما106اشق7ارقما01ا  زيت2نا

 ملعرك7ا-مكناسا،ا50060،امكناسا
مكناس

MOST WORYااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعيارقما19ا
تجزئ7امرجانا01ا  طابقا02ا وتا
لاللامكناسا-ا50000امكناسا

 ملغرب.
تغ8يراتسم78ا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
51141

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتغ8ير) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
 MOST WORY«(تسم78ا  شرك7امن
»LIONESS TRAV) 28نيس) إلى) («

تر ف))
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3432.

395I

MIRAGE BUSINESSا
CONSULTING

SKIN SHIELD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
MIRAGE BUSINESSا

CONSULTING
رقما2ا  طابقا5ا  شق7ا9ا قام7ا
 وحري7اشارعافلسطينا،ا30000،ا

فاسا ملغرب
SKIN SHIELDاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3ا اتجزئ7ا
رقما39احيا  نس8مابنس2دةافاسا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62297
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (29
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SKIN (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.SHIELD

(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مستحضر تا  تجم8ل.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)3) اتجزئ7)
(- حيا  نس8مابنس2دةافاس) (39 رقم)

30000)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 20.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةاسل2ىابغدلد):))62)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاسه8ل7ابغدلد):))66)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةا وناسابغدلد):))66)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بغدلدا سل2ىا   س8دةا
زنق7ا  صفصاف)) (349 رقم) ز ز ا حيا

30000)فاسا ملغرب.

عن2 نه) () بغدلدا سه8ل7ا   س8دةا
زنق7ا  صفصاف)) (349 رقم) ز ز ا حيا

30000)فاسا ملغرب.

عن2 نه) () بغدلدا   س8دةا وناسا
زنق7ا  صفصاف)) (349 رقم) ز ز ا حيا

30000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

سل2ىابغدلداعن2 نه) () (   س8دة)
زنق7ا  صفصاف)) (349 رقم) ز ز ا حيا

30000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (10 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2206.

396I

GHIZLANE DOUBLANE

GMAIR SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

GHIZLANE DOUBLANE
رقما5اعمارةا  عبدياشارعامحمدا

  سادسا،ا24000،ا و دودةا ملغرب

GMAIR SERVICESاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما41ا
تجزئ7ازه2را-ا24000ا و دودةا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

12321
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GMAIR SERVICES
 STATION(:(غرضا  شرك7ابإوجاز

.DE SERVICES
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
24000) و دودة) (- تجزئ7ازه2ر) (41

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داعبدا  هادياكمير):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داعبدا  هادياكميراعن2 نه) ()
52)تجزئ7اواق2ت)5  24000) و دودة)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعبدا  هادياكميراعن2 نه) ()
52)تجزئ7اواق2ت)5  24000) و دودة)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( باو دودة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26697.
397I
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STE AGEFICO SARL

IMMOPLUS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
STE AGEFICO SARL

12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا
رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

IMMOPLUSاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12اشارعاا
عمرا وخ8اما  طابقا  ثانيارقما4ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.47225

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (17 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
مزرين) بلع8دا )ة() تف2يتا  س8د)
 100 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
مج8د) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

مزرينابتاريخ)17)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244236.

392I

STE AGEFICO SARL

FSM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

STE AGEFICO SARL
12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا
رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
FSMاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملنطق7ا
  صناع78اكزناو7اتجزئ7ارقما94ا
  طابقا2ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.27201
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)30)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

تجزئ7) كزناو7ا » ملنطق7ا  صناع78ا
طنج7) (90000  -  2 94)  طابق) رقم)
 44 زنق7اأن2 لارقم) إلى)»42)  ملغرب«)

- 90000)طنج7)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244230.
399I

ACDEN

اوكطو تكنولوجي
إعالنامتعددا  قر ر ت

ACDEN
Ghandiا,Boulevard(Ghandiا

،ا5ème(étageا,8اImmeubleا,Mallا
CASABLANCA(MAROCا،20380
 لكط2اتكن2 2جيا»شرك7اا ملساهم7«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا22اجبلا
 لك8مدنا  طابقا4اا كد لاا-ا0000ا

  رباطا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.70619

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)29)مارس)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 و معا  عاماغيرا  عاديا  ذيا نعقد)
علىا  ساع7)) (29/03/2021 بتاريخ)
علما) بعدا  زل لا ح8طا   ثان78ا
با ستقا 7اجم8عا ملتصرفينا بتد ء )

من))12/05/2021
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:) و معا  عاما ملشتركا  ذي)
على) (29/03/2021 بتاريخ)  نعقدا
بعد) بعدا  زل لا   ساع7ا  ثا ث7ا
قرر) ( بتح2يالتا ألسهم) (  حاطته)
تع8ينامتصرفيناجدداملدة)6)سن2 ت)
2021) لى) مابقيامناسن7) ( ( تشمل)
غاو7اسن7)2026)) يا لىاغاو7ا و مع)
  عاما  ذياسينعقدا در س7ا  سن7)
 .  31/02/2026 في)  ملا 78ا ملنته78ا
 ملتصرف2نا و دداهم):))-)  س8دانب8ل)
،) وحاملا بطاق7ا  تعريف) سرجان)
،)ل  قاطن) (D391297   2طن78اعدد)
ب)39)))شارعا  نصر))ف8الارقم))174  

 Emilie -  س8دة)   رباط،) ملغرب.)

،) وحامل7) سرجان) (MOUGENOT

((، (13BH00411 رقم) و 2 زا  سفرا

39)))شارعا  نصر))ف8ال) ل  قاطن7اب)
رقم))174))  رباط،) ملغرب.)))-)  س8دة)

،) وحامل7ا بطاق7) فض2ل) مج8دةا

((،(A323954((تعريفا  2طن78اعدد  

ل  قاطن7ابقطاع)21)بل2كاجارقم)10  

حيا  رياضا  رباط.))))))))))

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

عينا جتماعامجلسا إلد رةافيانفس)

(
ً
رئيسا سرجانا نب8لا   28ما  س8دا
)ل  س8دةامج8دةافض2ل) مدور اعاما)

سكرتير امل لسا إلد رة.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)-:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تحدوث) قررا و معا  عاما ملشتركا

  نظاما ألسا�ضيالجعلهاوتما�ضىامع)

بص8غته) (، (17-95 أحكاما  قان2ن)

(، (20-05 با قان2ن) ل ملكمل7ا  ملعد 7ا

  قان2ن)12-72)ل  قان2ن)20-19

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابا رباط)

2021)تحتارقم)116052.

400I

S.H EXPERTISE

AMROAD IMPORT EXPORT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

S.H EXPERTISE

10,اRue Chrarda RDCا

Loubila(BourgogneااDerbا

،20400ا،اMAROCا–Casablancaا

CASABLANCA MAROC

AMROAD IMPORT EXPORTاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7اعبدا

 مل2منامركزاتقاطعاشارعاعبدا مل2منا

لشارعاأن2 ل،طابقا2،مكتبارقما

202اا-ا20042ا  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.446237

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

   AMROAD IMPORT EXPORT

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغا

إقام7) مقرهاا إلجتماعيا لعن2 نا

عبدا مل2منامركزاتقاطعاشارعاعبد)

2،مكتب)  مل2منالشارعاأن2 ل،طابق)

- 20042)  ب8ضاء) ملغرب)   202 رقم)

نت8ج7ال):)صع2ب7ا إلستثمار.

إقام7) با مقرا  تصف78ا حددا لا

عبدا مل2منامركزاتقاطعاشارعاعبد)

2،مكتب)  مل2منالشارعاأن2 ل،طابق)

رقم)202  - 20042)  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

ل) ب2ن2 را ( ( واسر)   س8د)ة()

عن2 نه) ())62)شارع)45)تجزئ7اأمن78)

أسفي) ( (46000 أسفي)  و ريفاتا

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725955.

401I

BMA PARTNERS

MEDICLIC
إعالنامتعددا  قر ر ت

BMA PARTNERS

،20000ا،اCONSEIL(JURIDIQUEا

CASABLANCA MAROC

MEDICLICا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا

  زير ليا52ازنق7امحمداصدقيا

  طابقا1ا  د را  ب8ضاءا-ا-ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.349501

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)22)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حدفاعبارة)»م2جه7املهنييا  صح7«)

من) (3 منا ملادة) (2 ل) (1 منا  فقرة)

عبارة) لا   قان2نا ألسا�ضيا لشرك7ا

من) (3 منا  فقرة) » ألجهزةا  طب78«)

نفسا ملادة

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

نقلا ملقرا الجتماعياإلى)96)شارعاأنفا))
  طابق)1)رقم)13

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 10.000 من) فيا  رأسمالا   زيادةا

مع) باملقاص7ا (622.000 إلى) درهما

دو2ناأك8دةالمستحق7اعلىا  شرك7)

لرفعا  ق8م7ا ملا 78امل م2عا وحصص)

من)100)درهماإلى)6.220)درهم)

على) ونصا 5:)  ذيا رقم) قر را

منا  رأسمال) ماولي:)  تخف8ضا

 10.000 إلى) درهما (622.000 من)

ل قتطاع) بامتصاصا وخسار تا
672.000)درهمامنا وحسابا ملنق2ل)

 ملدون))لخفضا  ق8م7ا ملا 78ا ملا 78)

درهم) ( (6.220 مل م2عا وحصصامن)

إلى)100)درهم)

على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را

تح8ينالإعادةاص8اغ7اجدودة) ماولي:)

 لقان2نا ألسا�ضيا لشرك7

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

-)  تصم8م) ( (:   غرضا الجتماعي)

ل  ب8ع) ل  شر ء) ل  تط2يرا ل إلبد عا

تد للا  بر مج) ( لكذ ك) (، بأيالس8ل7)

؛) عام) بشكلا لتطب8قاتا  كمب28ترا

علىا  بر مج) ل  تدريبا  الستشار تا

-) الستير د) لتطب8قاتا  كمب28تر.)

بأي) ل  ب8عا ل  شر ء) ل  تصدورا

لس8ل7)،)لالاس8مااعناطريقا  تجارة)

لكذ كابشكلاعام) ( ( ( (،  إل كترلن78)

تجارةاجم8عا ملنتجات)؛))))

بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 ملقرا الجتماعي):  د را  ب8ضاء)-)96)،))

شارعاأنفا)-)  طابقا ألللارقم)13.

على) ونصا 6:)  ذيا رقم) بندا
)  رأسمال) زيادة) (: ماولي:) ملساهمات)

درهم.) (622000 إلى) درهم.) (10000

(، نقًد ) ( ( ( ليساهمافيا  شرك7اباملبلغ)

بنشقرلن) أمينا  تالديا -)  س8دا (:

(= درهم.) (6.720 (× حص7) (100  :

672.000،)  تخف8ضامنا  رأسمال)

 10.000 إلى) درهما (622.000 من)

ل قتطاع) بامتصاصا وخسار تا
672.000)درهمامنا وحسابا ملنق2ل)

 ملدون))لخفضا  ق8م7ا ملا 78ا ملا 78)

درهم) ( (6.220 مل م2عا وحصصامن)

إلى)100)درهم)2000)درهم

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

مالا  شرك7) رأسا :وبلغا   رأسمال)

لهي) درهم.) آالف() )عشرةا (10،000

 100 حص7ابق8م7) (100 مقسم7اإلى)

با كامل) مدف2ع7ا (، منها) درهما كلا

لمخصص7ابا كاملا لشريكا  2ح8د)

  س8داأمينا  تالديابنشقرلنامقابل)

مساهمتها  نقدو7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725907.

402I

JIYAR JAOUAD

Y.M TRUCS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

ت2س8عانشاطا  شرك7ا

JIYAR JAOUAD

3EME(ETAGE(IMM(N°86اN°5ا

RUE SIDI AHMED ABERKANEا

،اHAY(DAKHLA(BERKANEا

BERKANE(MAROCا،63300

Y.M TRUCSاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا  طابقا

  سفليارقما40ادكار تاحيابنصاوحا

بالكانا-ا63250اأكل8ما ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.7251

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)12)ماي)2021)تمتاإضاف7)

إلىانشاطا  شرك7)  ألنشط7ا  تا 78ا

 وحالي):

أعمالامختلف7األا  بناء

تجارة).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2ن28) (14 بتاريخ) ( ببركان)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)352/2021.

403I

STE AGEFICO SARL

FARSTAFFORD

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

STE AGEFICO SARL

12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا

رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

FARSTAFFORDاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12ازنق7ا

فار زد كا قام7ازري2حارقما5ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.101205

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (11 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة()و2سفامنض2ر)

 100 حص7ا جتماع78امناأصل) (10

)ة() سماع8ل) )  س8د) حص7ا فائدة)

  ناجيابتاريخ)11)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244320.

404I

ficogedek(sarl(au

TRUCK ISLAM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ficogedek(sarl(au
,Hay(EL(Amaneا,8اRueا,Bisا30ا°Nا
meknesا،50050ا،ا.MEKNESا

maroc
TRUCK ISLAMاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا39ا
أاشق7ا16اأا  بستانا3السالناا-ا

50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53771
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TRUCK ISLAM
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير.
عمارة) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
39)أاشق7)16)أا  بستان)3)لسالن))-)

50000)مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: زلهري) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () زلهريا محمدا   س8دا
 3 7) ملنص2ر) أ ف) عمارةا (11 رقم)

50050)مكناسا ملغرب.
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ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () زلهريا محمدا   س8دا
 3 7) ملنص2ر) أ ف) عمارةا (11 رقم)

50050)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3312.

405I

COMPTE A JOUR

SILYASAL GLOBAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

COMPTE A JOUR
13ا°AV(SAKIA(EL(HAMRAE(Nا
،اNADORا4ا°2EME(ETG(Nا
NADOR(MAROCا،62000

SILYASAL GLOBALاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحياا

 ملسيرةابنيا نصارا-ا62000ا  ناظ2را
 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22465
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (24
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SILYASAL GLOBAL
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  تصدوير)

ل الستير د.
حي)) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
62000)  ناظ2ر) (-  ملسيرةابنيا نصار)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: مصدوق) فؤ دا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () مصدوقا فؤ دا   س8دا

بنيا نصار) حيا  ف8ضا عر سا

62000)  ناظ2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () مصدوقا فؤ دا   س8دا

بنيا نصار) حيا  ف8ضا عر سا

62000)  ناظ2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2036.

406I

MOHAMED SAFRIOUI

MADAME S
إعالنامتعددا  قر ر ت

MOHAMED SAFRIOUI

GHANDI MALL BD GHANDIا

،20200ا،ا4EME(ETAGEا9اIMMا

CASABLANCA MAROC

MADAME Sا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اطريقا

أزم2رازنق7اكيرك2مارارقما11الا12اا-ا-ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.463297

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حص7ا جتماع78امناطرف) (50 ب8ع)

بن) صباحا د 8ل7ا وحصارا فائدةا

  عربي

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
إلى) تح2يلاآ شكلا  قان2نيا لشرك7ا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاح ت)

  شريكا  2ح8د
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
إستقا 7ا  س8دةاد 8ل7ا وحصارامن)

منصبهااكمسيرة)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
أصبحارأسمالا  شرك7امجزؤاكا تالي):)
  س8دةاصباحابنا  عربي)100)حص7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725443.

407I

 OUARZAZATE DES
 SERVICES JURIDIQUES ET

FISCAUX
حل8باقرىا ألطلساLAIT DESا

VILLAGES DE L’ATLAS
مجم2ع7اح تا  نفعا القتصادي

تأسيساشرك7
OUARZAZATE DES SERVICESا

JURIDIQUES ET FISCAUX
  شق7ا1ا  طابقا1ابل2كاLارقما
6امكرراشارعام2اليا  طاهرابنا
عبدا  كريماحيا ملقالم7الرز ز تا،ا

45000،الرز ز تا ملغرب
حل8باقرىا ألطلساLAIT DESا

VILLAGES DE L’ATLASامجم2ع7ا
ح تا  نفعا القتصادي

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتشك2ينا
 غرمان2كد لاا-ا45253الرز ز تا

 ملغرب
تأسيسامجم2ع7اح تا  نفعا

 القتصاديا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11591
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
ح تا  نفع) مل م2ع7ا  ألسا�ضيا

 القتصادياباملميز تا  تا 78:

ح ت) مجم2ع7ا (: شكلا  شرك7)
  نفعا القتصادي.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
حل8ب) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)
 LAIT DES VILLAGES قرىا ألطلس)

.DE L’ATLAS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)*صناع7ال)

تس2يقامشتقاتا وحل8ب)
*جمع)) وحل8ب)

*إستير د).
تشك2ين) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
لرز ز ت) (45253 (- ( ن2كد ل)  غرما

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
مبلغارأسمالا  شرك7:))6.000,00 

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (1 ( (:   شرك7اأهلا  ز لي7)

بق8م7)1.000)درهما لحص7).
1)حص7) ( (:   شرك7اأوتاللزك8ت)

بق8م7)1.000)درهما لحص7).
حص7) (1 ( (: د ي) تزكيا   شرك7ا

بق8م7)1.000)درهما لحص7).
  شرك7احمرلن):))1)حص7ابق8م7)

1.000)درهما لحص7).
حص7) (1 ( (: تمسط8نت)   شرك7ا

بق8م7)1.000)درهما لحص7).
  شرك7اقط2ف):))1)حص7ابق8م7)

1.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () أهلا  ز لي7ا   شرك7ا
ن2كد ل)) تمسط8نتا غرما تشك2ينا

45253)لرز ز تا ملغرب.
عن2 نه) () للزك8تا أوتا   شرك7ا
ن2كد ل) تدوليا غرما جماع7ا مركزا

45253)لرز ز تا ملغرب.
عن2 نه) () د يا تزكيا   شرك7ا
 45253 ( ن2كد ل) ) غرما ت2رجد ل)

لرز ز تا ملغرب.
  شرك7احمرلناعن2 نه) () غرلرد)
تدوليا غرمان2كد ل))45253)لرز ز ت)

 ملغرب.
عن2 نه) () تمسط8نتا   شرك7ا
ن2كد ل)) تمسط8نتا غرما  مرد لا

45253)لرز ز تا ملغرب.
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  شرك7اقط2فاعن2 نه) () كيس)
لرز ز ت) (45253 ( تزكيا غرمان2كد ل)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ب2تكجض2ت)) حامدا   س8دا
ن2كد ل) تشك2ينا غرما عن2 نه) ()

45253)لرز ز تا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
تحت) (- بتاريخ) ( ب2رز ز ت)  البتد ئ78ا

رقم)-.

402I

Auditnaji

 STE G.M.S. GROUPE
MISSAOUI

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

Auditnaji
Zaouia kbour chouhada ecoleا
،40000ا،اsmara(marrakechا

Marrakechا ملغرب
GROUPE(MISSAOUIا.STE(G.M.Sاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملسيرةا3اأا
رقما376امر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

111929
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2020 ن2نبر) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. G.M.S. GROUPE MISSAOUI
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عا  ل2 زم)

  طب78
ب8عا ملنتجاتا  تقل8دو7

 الور دالا  تصدور.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):) ملسيرة)3 

أارقم)376)مر كش)-)40000)مر كش)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( صابر) زكرياء)   س8دا

 40000 376)مر كش) 3أارقم)  ملسيرة)

مر كشا ملغرب.

  س8داو2سفامسالي))عن2 نه) ()

دل راإزيكيادربافر ناعبدا ملا كارقم)

66مر كش)40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( صابر) زكرياء)   س8دا

 40000 376)مر كش) 3أارقم)  ملسيرة)

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

مارس) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)121125.

409I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BEN CHEIKH AAMAL

SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FUDICAIRE ISMAILI

حيا  تقدمابل2كا2ارقما07ا  سمارةا

ES-SMARA MAROCا72000،ا،

STE BEN CHEIKH AAMAL SARLا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياHAYا

BISا83ا°BLOC(E(Nا03اESSALAMا

72000ا-ااES(SEMARAا  سمارةا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2365

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (06

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BEN CHEIKH AAMAL SARL

:) الشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عام7.

 HAY (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 ESSALAM(03(BLOC(E(N°(83(BIS

ES SEMARA  - 72000)  سمارة)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8دا  بشيرابنا  ش8خ)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا وحبيبابنا  ش8خ)):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  بشيرابنا  ش8خاعن2 نه) ()

دل را سكاا  2ك2ماطاطا)24000)طاطا)

 ملغرب.

بنا  ش8خ))   س8دا وحبيبا

بل2كا له) (03 حيا  سالم) عن2 نه) ()
72000)  سمارة) ( 23)  سمارة) رقم)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  بشيرابنا  ش8خاعن2 نه) ()

دل را سكاا  2ك2ماطاطا)24000)طاطا)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)150/2021.

410I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE TAOUFIR TRANS SARL

AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FUDICAIRE ISMAILI

حيا  تقدمابل2كا2ارقما07ا  سمارةا

ES-SMARA MAROCا72000،ا،

STE TAOUFIR TRANS SARL AUاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياHAY ELا

HASSANI RUE LAABIBDI OLDا

-ااBIS(ES(SEMARAاHMIM(N°89ا

72000ا  سمارةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2367

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. TAOUFIR TRANS SARL AU

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائع.

 HAY EL (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 HASSANI RUE LAABIBDI OLD

 HMIM(N°89(BIS( ES(SEMARA( ( -

72000)  سمارةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: وحرش) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
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ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () وحرشا محمدا   س8دا

 243 رقم) (03 مخ8ما  2حدةا  ربيب)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () وحرشا محمدا   س8دا

 243 رقم) (03 مخ8ما  2حدةا  ربيب)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)151/2021.

411I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE BAMBA ALKHAIR DES

MAROCAIN SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ت2س8عانشاطا  شرك7ا

FUDICAIRE ISMAILI

حيا  تقدمابل2كا2ارقما07ا  سمارةا

ES-SMARA MAROCا72000،ا،

STE BAMBA ALKHAIR DESا

MAROCAIN SARLاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعياRUEا

ES(SEMARAاMARRAKECH(N°10اا

72000ا-ا  سمارةاا ملغربا.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.1657

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2 28ز) (06 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):

.GLACE

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)152/2021.

412I

INSIGHTFUL REAL ESTATE

EXECUTIVE MINDSET
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

INSIGHTFUL REAL ESTATE
AVENUE ABDELLAHا

GUENNOUN COMPLEXEا
LES QUATRE TEMPS IMM Cا

،90001ا،BUREAU(N31ا1اETAGEا
TANGER MAROC

EXECUTIVE MINDSETاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياAVENUEا

ABDELLAH GUENNOUNا
COMPLEXE LES QUATREا

Bureauا1اTEMPS(IMM(C(ETAGEا
n31ا90001اTANGER(MAROC
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117595
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.EXECUTIVE MINDSET
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 Programmation, conseil et

.autres activités informatiques
 AVENUE(:(عن2 نا ملقرا الجتماعي
 ABDELLAH GUENNOUN
 COMPLEXE LES QUATRE
 TEMPS IMM C ETAGE 1 Bureau

.n31 90001 TANGER MAROC
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 Waleed SALEM S   س8د)

بق8م7) حص7ا (ALREHAILI :  100

100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 Waleed SALEM S   س8د)

 Izdihar عن2 نه) () (ALREHAILI

 District, Imam Mohammed bin

 Saud Street a Riyadh 99999

.RIYADH ARABIE SAOUADI

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 Waleed SALEM S   س8د)

 Izdihar عن2 نه) () (ALREHAILI

 District, Imam Mohammed bin

 Saud Street a Riyadh 99999

RIYADH ARABAIE SAOUDI

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (17 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)06212365156.

413I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

كوڤال غوسيكالج
إعالنامتعددا  قر ر ت

FIDUCIAIRE SERVICEا

SOLUTION

44اBD ZOUBEIR BNOU ALا

،اAOUAM(ROCHES(NOIRESا

CASABLANCA(MAROCا،20290

ك2ڤالاغ2س8كالجا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا5اشارعا

عبدهللاابناواسين،ا قام7اب8لدلن،ا

  طابقا5،رقما5،  د ر  ب8ضاءا-ا

20230ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.431377

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)22)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا زيادةا ماولي:)
درهمالرفعهامن)) (900 وقدر000.00 
 000,00 ( ) لى) درهم) (100  000,00
تقدوم) (: طريق) عنا درهما (1000

حصصانقدو7األاع8ن78.
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
تح2يلا ملقرا الجتماعيا وحالي) ماولي:)
بن) عبدهللاا شارعا (5« من)  لشرك7ا
واسين،) قام7اب8لدلن،)  طابق)5،رقم)
5،  د ر  ب8ضاء)) ملغرب«)إلى)»س8دي)
ح اج،ل داحصار،محافظ7امدو2ن7)

،  د ر  ب8ضاء) ملغرب«
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حصصا  نقدو7
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

رأسا ملال
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725554.
414I

EXPERFIN

QIT SOLUTIONS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
ت2س8عانشاطا  شرك7ا

EXPERFIN
شارعال داسب2،ا30اإقام7اج2هرةا
رقما2،ا أل ف7،ا  حيا وحسنيا،ا
20220،ا  د را  ب8ظاءا ملغرب

QIT SOLUTIONSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا الجتماعيا34ازنق7ا
سعدابن2اأبيالقاصا  طابقا1،ا-ا
20000ا  د را  ب8ظاءا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.122311
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
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-)أشغالابناء)  شبكاتا  كهربائ78

في) لا  بناء) أشغالا  در ساتا (-

مجااللا  هندس7ا ملعماري7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726647.

415I

LAAJEB ACCOUNTING

AKDIMAI BATIMENT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

LAAJEB ACCOUNTING

AV DES FAR RES JAOUHARATا

،93040ا،اTETOUAN(NCا

TETOUAN MAROC

AKDIMAI BATIMENTاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

 ملفضلاأف8اللارقما06ادربا

  شمساا-ا93000اتط2 نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29267

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (24

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AKDIMAI BATIMENT

:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاري

تاجرافياعقار ت

 ألعمالا إلنشائ78ال ملتن2ع7

جم8ع) لتس2يقا لتصدورا  ستير دا
 ملنتجاتاألا ملستلزماتاأل

تحق8قا  هدف) بهدفا (،  ملادو7)
 ملؤس�ضي..

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ملفضلاأف8اللارقم)06)دربا  شمس))

- 93000)تط2 نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1000 (: م8م2ن)   س8دا كذيا

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () م8م2نا   س8دا كذيا
 04 طابق) (13 شارعاعليايعت7اعمارة)

رقم)62 93000)تط2 نا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () م8م2نا   س8دا كذيا
 04 طابق) (13 شارعاعليايعت7اعمارة)

رقم)62 9300)تط2 نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (29 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتط2 ن)

2021)تحتارقم)2169.

416I

FIDU ALIMTYAZ

 STE ABDOBRICO TRAVAUX
DIVERS SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FIDU ALIMTYAZ
13َازنق7ا،اعبدا  كريمابناجل2ناا
مكاتباأشرف،اامكتباا14ا  طابقاا

FES MAROC2اافاسا،ا30000،ا
STE ABDOBRICO TRAVAUXا
DIVERS SARLااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقطع7ا
46أ،قطع7ابابا  سالم،طريقاعينا
  شقفا،فاسا-ا30000افاسا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.65061
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم)) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا
) ملقرا الجتماعيا وحالي) تح2يل)
46أ،قطع7اباب)  لشرك7امن)»قطع7)
،فاس) عينا  شقف)   سالم،طريقا
»متجر) إلى) فاسا ملغرب«) (30000  -
طريق) عائش7ا 20،تجزئ7ا 1،رقم)
فاس)) (30000 (- س8دياحر زم،فاس)

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3257.

417I

SOLUISKCONSULTING

SOLURISK CONSULTING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SOLUISKCONSULTING
05اشارعاعبداهللاابناواسينا قام7ا
بلدلناطابقا7ا ملكتبارقما2ا،ا
20300،ا  د ا  ب8ضاءا ملغرب
SOLURISK CONSULTINGاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا05ا
شارعاعبداهللاابناواسينا قام7ا

بلدلناطابقا7 ملكتبا02ا-ا20300ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509691
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. SOLURISK CONSULTING

-هندس7) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

  كمب28تر

-تاجر.

05)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)

عبداهللاابناواسينا قام7ابلدلناطابق)

20300)  د ر  ب8ضاء)  -  02 7 ملكتب)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 30.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا ميناب2دشار):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2دشارا   س8دا مينا

فرنسا)20000)فرنساافرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ب2دشارا   س8دا مينا

فرنسا)20000)فرنساافرنسا

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

412I

AUDICOF GROUP

MADIN HOLDING SA
تأسيساشرك7ا ملساهم7

AUDICOF GROUP

236,ا,Immeuble(office(ghandiا

N°9ا,ème(étageا3ا,bd(ghandiا

20000ا،اCasablanca،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

MADIN HOLDING SAا»شرك7ا

 ملساهم7«ا

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا ملنطق7ا

  صناعی7،ام2اليارشید،ا وخا دو7ا

4،ازنق7ا5،ارقما10،ا  طابقا4،ا  د را

  بیضاءا-ا20000ا  د را  بیضاءا-،ا

20000اا  د را  بیضاءا ملغرب
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إعالناعناتأسيسا»اشرك7ا

 ملساهم7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.509409

في) مؤرخا م2ثقا عقدا بمقت�ضىا
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02

 ألسا�ضيا شرك7ا ملساهم7اباملميز ت)

  تا 78:

شكلا  شرك7):)شرك7ا ملساهم7).

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MADIN HOLDING SA

تسیير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  سند تا ملا 78األا ملشارك7افيارأس)

مالاشركاتاأخرى.

:) ملنطق7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

رشید،) وخا دو7) م2اليا   صناعی7،)
4،)زنق7)5،)رقم)10،)  طابق)4،)  د ر)

(- 20000)  د را  بیضاء) (-   بیضاء)

20000))  د را  بیضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7:)99)سن7.

رأسمالا  شرك7) ليبلغا

105.600.000)درهم،

مقسماكا تالي:

 BJ176052((   س8داماللامحمد)

626.400  :)حص7ابق8م7)100)درهم)

 لحص7).

 211.200 ( (:   س8داماللاوحسين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 24.420 ( (: وحسن) ماللا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 N271432((   س8داماللامحمد)

درهم) (100 حص7ابق8م7) (:  42.240

 لحص7).

 31.620 ( (:   س8داماللاعبداهللا)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

مجلس) أعضاء) ألا  ملتصرف2نا

  رقاب7:)

 (BJ176052(   س8داماللامحمد)
بصفته) ()رئيسامدوراعاماعن2 نه) ()

مجمعا ملستقبل،)  ص2يرة))) (،106

44000))  ص2يرةا ملغرب.

بصفته) () وحسينا ماللا   س8دا

حي) عن2 نه) () ( منتدب) عاما مدورا
سیدي) (،3 رقم) (،11 زنق7)   رحماني،)

)  د ر) (20000 ( م2منا  د را  بیضاء)

  بیضاء) ملغرب.

بصفته) () وحسنا ماللا   س8دا

شارع) ( عن2 نه) () ( مدوراعامامنتدب)
(،5 رقم) (، إقام7ابالي) ھاشميافیاللي،)

  20000 ,4)  د را  بیضاء) شق7ارقم)

  د را  بیضاء) ملغرب.

 (N271432(   س8داماللامحمد)

إقام7) متصرفاعن2 نه) () بصفته) ()

حد ئقاكا یف2رنیا،)عمارة)B،)  طابق)

فاس،)  د ر) شارعا (،17 شق7) (،4

)  د را  بیضاء) (20000   بیضاء)

 ملغرب.

بصفته) () عبداهللاا ماللا   س8دا

حد ئق) إقام7ا عن2 نه) () متصرفا

(،3 1،)شق7) عمارة) (،GH  4 ب2زنیق7،)

ب2زنیق7) (13100 ب2زنیق7) (،1   طابق)

13100))ب2زنیق7ا ملغرب.

مر قباألامر قبيا وحسابات):

) ( (AUDICOF GROUP   شرك7)

عن2 نه) ()) محسباتيا خبيرا بصفتها

149،)شارعاحسنا  صغير)،)  طابق)
)  د را  بیضاء) (20000  14 رقم) (،4

 ملغرب.

مقتض8اتا  نظاما ألسا�ضي)

ت2زيع) لا بتك2ينا الحت8اطيا  ملتعلق7ا

 ألرباح):

.5%

 إلمت8از تا وخاص7ا ملنص2ص)

عليهاا كلاشخص):

الاو2جد.
بقب2ل) متعلق7ا مقتض8اتا

تف2يت)  ألشخاصا ملخ2لا هما
 ألسهمالتع8يناجهازا  شرك7ا ملخ2ل)

 ها  بثافياطلباتا  قب2ل):

الاو2جد).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24706.

419I

FIDU.PRO CONSULTING

MJ CORPORATE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تف2يتاحصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا

  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

MJ CORPORATEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

  ك2رنيشا القام7ا2ا  شق7ارقما1ا

  د را  ب8ضاءا-ا0000اا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تمت) (2021 أبريل) (05 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

و2سف)) )ة() تف2يتا  س8د)

ضع8ف)))1.000)حص7ا جتماع78امن)

أصل)1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة())

و2نسا  2ر ق))بتاريخ)05)أبريل)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2021)تحتارقم)725271.

420I

COMPTE A JOUR

AZ-MED REDA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

COMPTE A JOUR

13ا°AV(SAKIA(EL(HAMRAE(Nا

،اNADORا4ا°2EME(ETG(Nا

NADOR(MAROCا،62000

AZ-MED REDAاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
عاريضاا1زنق7ا32ارقما21ا-ا62000ا

  ناظ2را ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.20415
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)12)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 -  21 رقم) (32 1زنق7) ( »حياعاريض)
»حي) إلى) 62000)  ناظ2را ملغرب«)
 142 42)ل) 100)رقم) 2)زنق7) عاريض)

- 62000)  ناظ2ر)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (22 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)1103.

421I

GLOBAL ADVICE SARLAU

INVITRO PALM-
BIOTECHNOLOGY

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص

GLOBAL ADVICE SARLAU
17اشارعاباحماداطابقا4ارقما7ا،ا
20000،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

INVITRO PALM-
BIOTECHNOLOGYاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا400اشارعا
  زرقط2نياطابقا5ارقما26ا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.292317

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 وناور) (29 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
عبداهللاامنير)) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (2.600  بناجل2ن)
حص7ا فائدة)) (13.000 أصل) منا
 29 بتاريخ) محييا ( سع8د) )ة()   س8د)

وناور)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 21 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723415.

422I
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LES GRANDS BATISSEURSا
INNOVANTS

 LES GRANDS BATISSEURS
INNOVANTS

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

رفعارأسمالا  شرك7
LES GRANDS BATISSEURSا

INNOVANTS
LOT(MABROUKA(N°199ا
،40000ا،اMARRAKECHا

MARRAKECH MAROC
LES GRANDS BATISSEURSا
INNOVANTSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا
LOT(MABROUKA(N°199ا

MARRAKECH LOT MABROUKAا
40000اMARRAKECHاN°199ا

.MARRAKECH MAROC
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2360

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (2.000.000»
 2.100.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125909.

423I

GLOBAL ADVICE SARLAU

Para Beauséjour
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GLOBAL ADVICE SARLAU
17اشارعاباحماداطابقا4ارقما7ا،ا
20000،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

Para Beauséjourاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

كافا لفيسااما3املتقىاعمرا وخ8اما
لشارعاعبدا  رح8ماب2عب8دا  طابقا
1ارقما3ا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509137
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Para (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.Beauséjour
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-شر ء)لب8ع)
 ملنتجاتا  شبهاطب78ال  بار افارم�ضي
-ب8عاجم8عا ملنتجاتا  تجم8ل78).

عمارة) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
3)ملتقىاعمرا وخ8ام) كافا لفيس))م)
ب2عب8دا  طابق) لشارعاعبدا  رح8ما
20000)  د را  ب8ضاء)  -  3 رقم) (1

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: شرفي) نادو7ا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () شرفيا نادو7ا   س8دةا
أ) درجا شارعا بر ه8ما  رلد نيا (121
 20000 10) ملعاريف) شق7) (2 طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () شرفيا نادو7ا   س8دةا
أ) درجا شارعا بر ه8ما  رلد نيا (121
 20000 10) ملعاريف) شق7) (2 طابق)

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.
424I

DEVERT

DEVERT ديفير
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
DEVERT

,ا1346اLOT(JNANE(ELKHIER(NRا
Ben(Guérirا،43150ا،اBen(Guérirا

maroc
DEVERTادوفيراشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
جنانا وخيرارقما1346ا بناجريرا-ا

43150ا بناجريرا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2741
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (15
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

DEVERT)دوفير.
غرضا  شرك7ابإوجاز):)مقال 7افي)

  بناء)  تشي8دال الشغالا ملختلف7
زر ع7ا وحد ئق) فيا مقال 7ا

لص8انتها.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- 1346) بناجرير) جنانا وخيرارقم)

43150) بناجريرا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

حص7) (500 ( (: بباهاعادل)   س8دا
بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا مرزلاس8فا  دون):))500 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

حي) عن2 نه) () عادلا بباها   س8دا
  2حدةارقم)2124  73000)  د خل7)

 ملغرب.
س8فا  دون)   س8دا مرزلا
عن2 نه) ()حيا  رياضارقم)5  43150 

 بناجريرا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
حي) عن2 نه) () عادلا بباها   س8دا
  2حدةارقم)2124  73000)  د خل7)

 ملغرب
س8فا  دون)   س8دا مرزلا
عن2 نه) ()حيا  رياضارقم)5  43150 

 بناجريرا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( جرير) بابنا  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)313.
425I

LA ROUTE EST
LA ROUTE EST SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رفعارأسمالا  شرك7

LA ROUTE EST
107اب2 فارداحرف2فيا،ا60000،ا

لجدةا ملغرب
LA ROUTE EST SARLاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا107ا
ب2 فارداحرف2فيا-ا60000الجدةا

 ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.17161

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (23 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (3.000.000»
«2.100.000)درهم«)إلى)»5.100.000 
درهم«)عناطريق):))إدماجا حت8اطياأل)
أرباحاألاعالل تاإصد رافيارأسا ملال.
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2547.

426I

HORICOM

WOOD COM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ت2س8عانشاطا  شرك7ا
HORICOM

21AV(HASSAN(II(APPT(N°4اVN-
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
WOOD COMاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعيارقما
3اشارعاسعداب2جمع7ا  طابقا
4اشق7ا11اد5اب2ر قاحيام2اليا

رش8داس8دياعثمانا-ا20000ا  د را
  ب8ضاءا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.276437
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
 fabrication des paneaux
 et contreplaqué en bois et

.conséquence
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24463.

427I

Ste Abdoune Conseil

SIYAHA JABALIA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
Ste Abdoune Conseil

رقما4اإقام7افاطم7اشارعام2اليا
رش8دا ألطلساطريقاصفرلافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب
SIYAHA JABALIAاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا20ا

غشتاحياح رامطاحناتالناتا-ا

34000اتالناتا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1299

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SIYAHA JABALIA

(- فندق) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مطعم.

 20 عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارع)

(- تالنات) مطاحنا ح را حيا غشتا

34000)تالناتا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

((: ( عبدا و ل8لا مل 8دي)   س8دا

500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)

  س8دافؤ دا مل 8دي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا و ل8لا مل 8دي))   س8دا

تجزئ7ا  نزه7) (61 ف8ال) عن2 نه) ()

فاس) (30000 ( عينا  شقف) طريقا

 ملغرب.

عن2 نه) () فؤ دا مل 8ديا   س8دا

 34000 طريقافاساحيادمن7اتالنات)

تالناتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا و ل8لا مل 8دي))   س8دا

تجزئ7ا  نزه7) (61 ف8ال) عن2 نه) ()

فاس) (30000 ( عينا  شقف) طريقا

 ملغرب

عن2 نه) () فؤ دا مل 8ديا   س8دا

 34000 طريقافاساحيادمن7اتالنات)

تالناتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
07)و2 28ز)  البتد ئ78ابتالنات))بتاريخ)

2021)تحتارقم)75.

422I

Ste Abdoune Conseil

TRAVAUX DU BARRAGE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

Ste Abdoune Conseil
رقما4اإقام7افاطم7اشارعام2اليا
رش8دا ألطلساطريقاصفرلافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب

TRAVAUX DU BARRAGEاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا لردز غا

 ملركزاق8ادةا لردز غاتالناتا-ا34000ا

فاسا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.327

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 ماي) (26 في)  ملؤرخا

شرك7) (TRAVAUX DU BARRAGE

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)

 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا

مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما

 لردز غا ملركزاق8ادةا لردز غاتالنات)

- 34000)فاسا ملغربانت8ج7ا ت2قف)

  نشاطا  تجاري.

لاعين:

ل) )  فح�ضيا أحمد)   س8د)ة()

ق8ادة) عن2 نه) () لردز غا ملركزا

تالنات) (34000 تالنات)  لردز غا

تالناتاكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

لفيا لردز غ) (2021 ماي) (26 بتاريخ)

 ملركزاق8ادةا لردز غاتالنات)-)34000 

تالناتا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (24 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتالنات)

2021)تحتارقم)63/2021.

429I

م2تقا  عزلزي

SAHARA UNLIMITED
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
م2تقا  عزلزي

مر كشاجليز،ا40000،امر كشا
 ملغرب

SAHARA UNLIMITEDاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياAvenueا
Abderrahim(Bouaabid(N°45ا
Dakhla(Ouedا3اMassiraا

Eddahab Dakhla Oued Eddahabا
dakhla(marocا73000.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.9029
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (19 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
  Giulio GIODA()تف2يتا  س8د))ة
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة()) )  س8د) حص7ا فائدة) (4.000
19)ماي) SEA CULTURE-sarl)بتاريخ)

.2021
 BOSINELLI ( )ة() تف2يتا  س8د)
ADELIA 1.000)حص7ا جتماع78امن)
أصل)4.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()
19)ماي) SEA CULTURE-sarl)بتاريخ)

.2021
 Giulia ( )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (GIODA 500
)  س8د) حص7ا فائدة) (4.000 أصل)
 19 بتاريخ) (SEA CULTURE-sarl )ة()

ماي)2021.
 Claudio ( )ة() تف2يتا  س8د)
حص7) (Pier Paolo ZANON 500
حص7) (4.000 أصل) منا  جتماع78ا
MPS  DAKHLA-()فائدة))  س8د))ة 

sarl)بتاريخ)19)ماي)2021.



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15688

 FRANCA ( )ة() تف2يتا  س8د)
SALUZZO 1.000)حص7ا جتماع78)
مناأصل)4.000)حص7ا فائدة))  س8د)
 10 بتاريخ) (MPS DAKHLA-sarl )ة()

و2 28ز)2021.
 Luisa ( )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (PIOVANO 500
مناأصل)4.000)حص7ا فائدة))  س8د)
 10 بتاريخ) (MPS DAKHLA-sarl )ة()

و2 28ز)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 05 بتاريخ) (  البتد ئ78اب2 ديا  دهب)

و2 28ز)2021)تحتارقم)1196.
430I

م2تقا  عزلزي

DAR LUNA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
م2تقا  عزلزي

مر كشاجليز،ا40000،امر كشا
 ملغرب

DAR LUNAاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

محمدا6ا قام7امريماعمارةا4اشق7ا
20ا  طابقا الللا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116925
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 DAR (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LUNA
غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستغالل)

  فندقيال  س8احي).

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

شق7) (4 6) قام7امريماعمارة) محمد)

مر كش) (40000 (- 20)  طابقا اللل)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 BELTRANDO Bernard   س8د)

عن2 نه) ()شارعامحمد)6) قام7امريم)
20)  طابقا اللل) شق7) (4 عمارة)

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 BELTRANDO Bernard   س8د)

عن2 نه) ()شارعامحمد)6) قام7امريم)
20)  طابقا اللل) شق7) (4 عمارة)

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125232.

431I

fiduazizi

 DROQUIN
CONSTRUCTION
إعالنامتعددا  قر ر ت

fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا

عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب

DROQUIN CONSTRUCTIONا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعامك7ا

  ع28ناشارعامك7ا  ع28نا70000ا

  ع28نا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.523

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

تما تخاح) (2007 ماي) (05 في)  ملؤرخا

  قر ر تا  تا 78:)

03-02-01:)  ذياونص) قر رارقم)

ب8ار ) -01تف2يتا  س8دا ماولي:) علىا

ب8ار ) لا  س8دا حص7ا (60 بابا)  حمدا

عبدا  لط8ف)20)حص7الا  س8داب8ار )

عبدا  رحمانا فائدةا  س8دا حمد)

تع8ينا  س8د) (02- منص2ر)   سا كا

لح8د) مسيرا منص2را  حمدا  سا كا

 لشرك7)))-03)تغ8يرافيانشاطا  شرك7

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

14-07-06:)  ذياونص) بندارقم)

ب8ار ) تف2يتا  س8دا (07- ماولي:) علىا

ب8ار ) لا  س8دا حص7ا (60 بابا)  حمدا

عبدا  لط8ف)20)حص7الا  س8داب8ار )

عبدا  رحمانا فائدةا  س8دا حمد)

تع8ينا  س8د) (14- منص2ر)   سا كا

لح8د) مسيرا منص2را  حمدا  سا كا

 لشرك7)))-14)تغ8يرافيانشاطا  شرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (12 بتاريخ) ( با ع28ن)  البتد ئ78ا

2007)تحتارقم)412/2007.

432I

fiduazizi

 QDADRI CONSTRUCTION

SAHARA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا

عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب

QDADRI CONSTRUCTIONا

SAHARAاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ال دا

  قريبارقما09احيا  شهد ءازنق7ا

ل دا  قريبارقما09احيا  شهد ءا

70000ا  ع28نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37305

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (20

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 QDADRI CONSTRUCTION

.SAHARA

ل) :)  بناء) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 شغالامتعددة.

زنق7ال د) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  قريبارقم)09)حيا  شهد ء)زنق7ال د)

  قريبارقم)09)حيا  شهد ء)70000 

  ع28نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا قد دريا و2ب)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 1000 (:   س8دا قد دريا و2ب)

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا قد دريا و2با

حيا  شهد ء) (09 رقم) ل دا قريبا

70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()   س8دا قد دريا و2با

حيا  شهد ء) (09 رقم) ل دا قريبا

70000)  ع28نا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)01)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2066/2021.

433I
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fiduazizi

ELHAOU TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا
عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب
ELHAOU TRANSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامدون7ا
25امارسابل2كاwارقم730امدون7ا
25امارسابل2كاwارقم730ا70000ا

  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37323
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ELHAOU TRANS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)نقلا  سلع)

وحسابا  غير.
مدون7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
مدون7) رقم730) (w بل2ك) مارسا (25
 70000 رقم730  (w مارسابل2ك) (25

  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا حمدا وح2):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دا حمدا وح2):)1000)بق8م7)

100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا حمدا وح2اعن2 نه) ()دل ر)

س2قا  سبت) ناصرا وخال ط7ا لالدا

23550) لالدا  نم7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةا حمدا وح2اعن2 نه) ()دل ر)

س2قا  سبت) ناصرا وخال ط7ا لالدا

23550) لالدا  نم7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)05)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2121/2021.

434I

fiduazizi

 CONSTRUCTION ET

ETUDES MODERNES
إعالنامتعددا  قر ر ت

fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا

عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب

CONSTRUCTION ET ETUDESا

MODERNESا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اتجزئ7ا

707اشارعا  فرسانارقما71اقربا

ص8د 78ا  فتحاتجزئ7ا707اشارعا

  فرسانارقما71اقرباص8د 78ا

  فتحا70000ا  ع28نا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.26629

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)23)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)-01  ت2ق8فا ملبدئيا لشرك7)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)-01  ت2ق8فا ملبدئيا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)11)و2 28ز)

2021)تحتارقم)1211/2021.
435I

ف8دابيستاك2نس8لتين

PERFECT REPAIR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
ف8دابيستاك2نس8لتين

حيا  سعادةاشارعام2اليا سماع8لا
زنق7ابركانارقما01ا  طابقا الللا،ا

70000،ا  ع28نا ملغرب
PERFECT REPAIRاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيام2اليا
رش8دارقما13ابل2كا5ا  شطرا1احيا
م2اليارش8دارقما13ابل2كا5ا  شطرا

1ا70000ا  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37463
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PERFECT REPAIR
:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيام2الي)
1)حي) 5)  شطر) بل2ك) (13 رش8دارقم)
م2اليارش8دارقم)13)بل2ك)5)  شطر)

1 70000)  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا  عربيا عل2ن):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: ب2لركان)   س8دا حمدا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  عربيا عل2ناعن2 نه) ()حي)
70000)  قن8طرة)   250  لريدةارقم)

 ملغرب.
عن2 نه) () ب2لركانا   س8دا حمدا
 125 03)  شق7) مشرلعا  8مناعمار)

  دشيرة)70000) نزكانا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  عربيا عل2ناعن2 نه) ()حي)
70000)  قن8طرة)   250  لريدةارقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)09)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2279.
436I

ف8دابيستاك2نس8لتين

SBAI LITTIJARA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ف8دابيستاك2نس8لتين
حيا  سعادةاشارعام2اليا سماع8لا
زنق7ابركانارقما01ا  طابقا الللا،ا

70000،ا  ع28نا ملغرب
SBAI LITTIJARAاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما242ا
بل2كاداتجزئ7ا  2حدةاا  ع28نارقما
242ابل2كاداتجزئ7ا  2حدةاا  ع28نا

70000ا  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37465
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
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عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SBAI (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.LITTIJARA
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالشر ء)

  عط2ر-) شغالامختلف7..
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)242 
)  ع28نارقم) بل2كاداتجزئ7ا  2حدة)
)  ع28ن) 242)بل2كاداتجزئ7ا  2حدة)

70000)  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 5.000 ( (:   س8دا بر ه8ما  سباعي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا بر ه8ما  سباعياعن2 نه) ()
تجزئ7ا  2حدة)) دا بل2كا (242 رقم)

  ع28ن)70000)  ع28نا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا بر ه8ما  سباعياعن2 نه) ()
تجزئ7ا  2حدة)) دا بل2كا (242 رقم)

  ع28ن)70000)  ع28نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)09)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2277.

437I

B.EVENT-MEDIA-
COMMUNICATION

M.C.M SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7
B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION
10اRUE CHRARDA RDC DERBا
،0ا،LOUBILA(BOURGOGNEا

CASABLNCA MAROC
M.C.M SERVICESاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا

  فتحا217اشارعا بر ه8ما  رلد ني,ا

  طابقا1ارقما3.ا-ا-ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.402069

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تم) (2021 و2 28ز) (05 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

 10.000« أيامن) درهم«) (190.000»

عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726200.

432I

عبدا  كريما  شلح

STE DALUX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

عبدا  كريما  شلح
حيا ملنص2را  ذهبياعمارةا  ناصيريا
،ا16150،امشرعابلقصيريا ملغرب

STE DALUXااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

 ملعاتك7اس8ديا  كاملاا-ا16150ا

مشرعابلقصيريا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

665

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. DALUX
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

أشغالامختلف7ال  تشط8ب

مقاللانقلا  بضائع.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 16150 (- ( س8ديا  كامل)  ملعاتك7ا

مشرعابلقصيريا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

50.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا  دريجاأحمد):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () أحمدا   س8دا  دريجا

دل را ملعاتك7اس8ديا  كامل))16150 

مشرعابلقصيريا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () أحمدا   س8دا  دريجا

دل را ملعاتك7اس8ديا  كامل))16150 

مشرعابلقصيريا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرعا  البتد ئ78ا

06)و2 28ز)2021)تحتارقم)312.

439I

عبدا  كريما  شلح

STE ALUPROTEC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

عبدا  كريما  شلح
حيا ملنص2را  ذهبياعمارةا  ناصيريا
،ا16150،امشرعابلقصيريا ملغرب

STE ALUPROTECاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

 وحر رت7ا لالداسع8داس8ديا  كاملاا

-ا16150امشرعابلقصيريا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

667
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ALUPROTEC
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
نجارةا أل 2من28م،) ملعادن،)

PVC(بالست8ك  
مقاللانجارةا وخشب

مفالض.
دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 وحر رت7ا لالداسع8داس8ديا  كامل))-)

16150)مشرعابلقصيريا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

50.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دازل لا  رياحي)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ( زل لا  رياحي)   س8دا
س8دي) سع8دا دل را وحر رت7ا لالدا
بلقصيري) مشرعا (16150 (   كامل)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( زل لا  رياحي)   س8دا
س8دي) سع8دا دل را وحر رت7ا لالدا
بلقصيري) مشرعا (16150 (   كامل)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرعا  البتد ئ78ا

06)و2 28ز)2021)تحتارقم)313.

440I
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FLASH ECONOMIE

 IMPRIMERIE FRANCO

SUISSE MAROC Sarl
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

شرك7

IMPRIMERIE FRANCO SUISSEا

MAROC Sarl

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 غالقا  تصف78

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)

شرك7)) شركاء) قررا (31/05/2021

 IMPRIMERIE FRANCO SUISSE

MAROC Sarlشرك7اح تا ملسؤل 78)

 300000.00 رأسما ها)  ملحدلدةا

 2 مقرهاا الجتماعيا نا�ضي) درهما

مدخل)10)رقم)7)  طابقا  ثا ثا  د ر)

  ب8ضاء)مااولي

-) غالقالتصف78ا  شرك7.

علىا  تقريرا ملقدم) ) ملصادق7ا (-

مناطرفا  س8داسع8داباديا وحامل)

ل) ( (B226276لبطاق7ا  2طن78ارقم 

إعطائها البر ما  نهائي.

كتاب7) تما إلود عا  قان2نيا دىا

با د ر) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

01/07/2021تحت) ( (   ب8ضاء)بتاريخ)

رقم).725147

441I

SCNA AZROU

OLIFIG ALKHAYR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

OLIFIG ALKHAYR

50000ا،اMEKNES،امكناسا

 ملغرب

OLIFIG ALKHAYRاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحلا

  كائنابا رقما126امكرر,تجزئ7ا

  فتحا01,ت2الل,ا-ا50000امكناساا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
53231

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (26
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 OLIFIG(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.ALKHAYR
غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستغالل)

  فالحيالا ألعمالا  فالح78.
:) ملحل) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
مكرر,تجزئ7) (126 با رقم)   كائنا
مكناس)) (50000 (- 01,ت2الل,)   فتح)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: ( حم8مر) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 100 ( (: ( ث2ري7ا  غزيلي)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 200 ( (:   س8دا وحسينا  غزيلي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داوحيى))حم8مر)):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ث2ري7ا  غزلي)   س8دةا
126,تجزئ7ا  فتح) رقم) عن2 نه) ()
مكناس) (50000 01,ت2الل,مكناس)

 ملغرب.
حم8مر)) ( وحيى)   س8دا
126,تجزئ7ا  فتح) رقم) عن2 نه) ()
مكناس) (50000 01,ت2الل,مكناس)

 ملغرب.
  س8دا وحسينا  غزيلي)
150,تجزئ7ا  فتح) رقم) عن2 نه) ()
مكناس) (50000 01,ت2الل,مكناس)

 ملغرب.

حم8مر) محمدا   س8دا
126,تجزئ7ا  فتح) رقم) عن2 نه) ()
مكناس) (50000 01,ت2الل,مكناس)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ث2ري7ا  غزلي))   س8دةا
126,تجزئ7ا  فتح) رقم) عن2 نه) ()
مكناس) (50000 01,ت2الل,مكناس)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3329.
442I

FIDUCIAIRE EL IDRISSIا
KHADIJA

SIDE MOROCCO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

FIDUCIAIRE EL IDRISSIا
KHADIJA

IMM(F(NAJMATاAPPT(N°1ا
،24000ا،اJANOUB(II(EL(JADIDAا

EL JADIDA MAROC
SIDE MOROCCOااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا رضا
 وحط7ا  رسما عقاريا6241/75ا
دل را ع88اودةاس8ديا سماع8لا-ا

24402ا و دودةا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.12395

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2020 ن2نبر) (03  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا ( (SIDE MOROCCO
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
 10.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعيا رض)
 وحط7ا  رسما عقاري)75/6241)دل ر)
 24402 (-  ع88اودةاس8ديا سماع8ل)
 و دودةا ملغربانت8ج7ا 2قفانشاط)

  شرك7الاتصف8تها.

لاعين:
ل) )  عط28يا قاسم)   س8د)ة()
عن2 نه) () رضا وحط7ا  رسم)
دل را ع88اودة) (75/6241  عقاري)
24402) و دودة) س8ديا سماع8ل)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
لفيا رض) (2020 ن2نبر) (03 بتاريخ)
 75/6241  وحط7ا  رسما عقاري)
(- س8ديا سماع8ل) دل را ع88اودةا

24402) و دودةا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اباو دودة))بتاريخ)25)ن2نبر)

2020)تحتارقم)25651.
443I

إئتمان78اودنياFIDUCIAIREا
YADANI

ASMA BRAND
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

إئتمان78اودنياFIDUCIAIREا
YADANI

  رقما55ا  زنق7ا52اشارعال دادرع7ا
 ال ف7ا،ا20200،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
ASMA BRANDاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  رقما55ا
  زنق7ا52اشارعال ديادرع7ا ال ف7ا-ا

20200ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.415315

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2020 ماي) (27 في)  ملؤرخا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  ASMA BRAND   شريكا  2ح8د)
مبلغارأسما ها)10.000)درهمالعن2 ن)
مقرهاا إلجتماعيا  رقم)55)  زنق7)52 
 20200 (- درع7ا ال ف7) ل ديا شارعا
  د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7ال):)عدم)
بدئا  نشاطا  تجاري) عليا   قدرةا
السباباصح78الا خريامتعلق7اب2باء)

ك2رلنا)19.
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لاحددامقرا  تصف78ابا  رقم)55 
52)شارعال ديادرع7ا ال ف7)-)   زنق7)

20200)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)
لاعين:

ل) مام2نا (   س8د)ة() سماء)
 2 ثكن7ا  دركا مللكي) عن2 نه) ()
20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب) مارس)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 16 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2021)تحتارقم)774752.

444I

KHM CONSULTING

STE ADAMIRAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

KHM CONSULTING
1ازنق7اا وتااباعمر نا ملمرابا
  طابقا الللاا  رقما106اتقاطعا
شارعامحمدا وخامسالا ملقالم7ا،ا
20050،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
STE ADAMIRALاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا67ازنق7اا
عزيزاباللا  طابقا2ا  رقما3امعاريفا

-ا20370ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510301
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ADAMIRAL
:) ملبانياأل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملعامالتا  عقاري7ا ألخرى).
زنق7)) (67 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عزيزاباللا  طابق)2)  رقم)3)معاريف)

- 20370)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: مريما هدلد)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () مريما هدلدا   س8دةا
  63 رقم) (32 زنق7) تجزئ7ا  قرنفلا
20450)  د را  ب8ضاء) (   كريمات)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عس2ا هدلدا   س8دا
  63 رقم) (32 زنق7) تجزئ7ا  قرنفلا
20450)  د را  ب8ضاء)   كريمات)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726346.

445I

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

BAYT ADDAHAB
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

شارعا  عرك2بارقما01-7724ا
صندلقا  برودارقما146،ا73000،ا

  د خل7ا ملغرب
BAYT ADDAHABاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

  رباطاحيا ملطارا-ا73000ا  د خل7ا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

10151

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2017 فبر ور) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BAYT (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.ADDAHAB

:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاري.
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

73000)  د خل7) (-   رباطاحيا ملطار)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا وحسنابنا�ضي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا وحسنابنا�ضياعن2 نه) ()

�ضي) بنا عمارةا رش8دا م2اليا حيا

73000)  د خل7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا وحسنابنا�ضياعن2 نه) ()

�ضي) بنا عمارةا رش8دا م2اليا حيا

73000)  د خل7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) (  البتد ئ78اب2 ديا  دهب)

مارس)2017)تحتارقم)194.

446I

CABINET ABID EXPERTISEا
&اAUDITا,COMPTABLEا

CONSEILS

AHDL IMMOBILIER
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CABINET ABID EXPERTISEا
&اAUDITا,COMPTABLEا

CONSEILS
AV(HASSAN(II(IMMا45ا°Nا

،30000ا،ا102اTOUR(RMA(APPTا
FES MAROC

AHDL IMMOBILIERاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا11زنق7ا
10اقطع7ا260ال دافاسامحلا1ا-ا

30000اافاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62729
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 AHDL(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.IMMOBILIER
-منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
11زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  1 ل دافاسامحل) (260 قطع7) (10

30000))فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامحمداأح8ان):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: رش8دا بر همي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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 7   س8دامحمداأح8اناعن2 نه) ()

ملعبا وخ8ل) تجزئ7ا  ه2 ء) و م8لا

فاس)30000)فاسا ملغرب.

  س8دارش8دا بر همياعن2 نه) ()1 
زنق7اعبدا وحم8دابناباديسا  شق7)

فاس) جا ما (2 الن2بليس) 19) قام7ا

30000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 7   س8دامحمداأح8اناعن2 نه) ()

ملعبا وخ8ل) تجزئ7ا  ه2 ء) و م8لا

فاس)30000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3356.

447I

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

MASOY SEAFOOD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تع8يناممثلاقان2نيا لشرك7

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

شارعا  عرك2بارقما01-7724ا

صندلقا  برودارقما146،ا73000،ا

  د خل7ا ملغرب

MASOY SEAFOODا»شرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:احيا

  قسما2ارقما41ا-ا73000ا  د خل7ا

 ملغرب.

»تع8يناممثلاقان2نياا لشرك7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.16171

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

لتبعا) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا

تع8ين) تقررا جددا  تع8ينامسير)ون()

 ملمثل)ون()  قان2ني)ون(:)

-)ل دا س2يلمامحمداسع8د

 FAGERHAUG KJELL  -

HARALD

-)-)شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)

ح تا  شريكا  2ح8دا  كائنامقرها)

 إلجتماعياب:)-)-)-)-
عند) رقما  س لا  تجاريا

 القتضاء:)-

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 29 بتاريخ) (  البتد ئ78اب2 ديا  دهب)

و2ن28)2021)تحتارقم)1152.

442I

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

GOLDEN ATLAS BEACH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

 ئتمان78اف8د كا،اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

شارعا  عرك2بارقما01-7724ا

صندلقا  برودارقما146،ا73000،ا

  د خل7ا ملغرب

GOLDEN ATLAS BEACHاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

  عشارياتارقما20ا-ا73000ا

  د خل7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

12431

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GOLDEN ATLAS BEACH

:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

لتس8يرافندق.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  عشارياتارقم)20 - 73000)  د خل7)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داباباا  عل2ي):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داباباا  عل2ياعن2 نه) ()شارع)
محمدا وخامساف8الارقم)01 73000 

  د خل7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داباباا  عل2ياعن2 نه) ()شارع)
محمدا وخامساف8الارقم)01 73000 

  د خل7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 31 بتاريخ) (  البتد ئ78اب2 ديا  دهب)

ماي)2021)تحتارقم)941.

449I

AL HUDA CONSEIL SARL

LILYA FOOD TOWN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
AL HUDA CONSEIL SARL

71اشارعامحمدا  زرقط2نيا قام7ا
ك2ثرا  شق7ا9ا،ا30000،افاسا

 ملغرب
LILYA FOOD TOWNاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحلا5ا
تجزئ7ا مللعبا46املعبا وخ8لا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62791
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 LILYA (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.FOOD TOWN
غرضا  شرك7ابإوجاز):)مطعم.

:) ملحل) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ملعبا وخ8ل) (46 تجزئ7ا مللعب) (5

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 200.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا سماع8لا  ف8اللي):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 1.000 ( (:   س8دةا ومانا  ر مي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا سماع8لا  ف8اللي)
عن2 نه) ()9)زنق7اأبياح8انا  ت2ح8دي)
 30000 ( 5)ماج)  قام7ا  غز لا  شق7)

فاسا ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دةا ومانا  ر ميا
ح8انا  ت2ح8ديا قام7) أبيا زنق7ا (9
30000)فاس) ( ماج) (5   غز لا  شق7)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا سماع8لا  ف8اللي)
عن2 نه) ()9)زنق7اأبياح8انا  ت2ح8دي)
 30000 ( 5)ماج)  قام7ا  غز لا  شق7)

فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3357.
450I

Cabinet KAWTAR SEBARI

ENERGYSING PRO SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
Cabinet KAWTAR SEBARI

شارعاو2سفابناتاشفينا،اإقام7ا
  شهباءا,  طابقا  ر بع,ارقما217ا-ا
طنج7ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
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ENERGYSING PRO SARLاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا ألميرا
م2الياعبداهللاات2ف8قاارقما24ااشق7ا
11اطابقا3ا-ا90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112243
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ENERGYSING PRO SARL
تنف8ذ) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل  تجهيزا  كهربائي) ( أشغالا  كهرباء)
،)  ت8ارا  ق2ي) ،)  كهرباء)  عام7)

ل  ضع8ف).
أشغالا  تجهيز ت) تنف8ذا (-
لب8ع) ل ملنز 78ا   كهربائ78ا  صناع78ا
أعمال) لجم8عا  ملعد تا  كهربائ78ا

  بناء)ل ألمنالأشغالا  سباك7..
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ألميرام2الياعبداهللاات2ف8ق))رقم)24  
طنج7) (90000  -  3 طابق) (11 شق7)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 42.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 160 ( (:   س8دةاسارةا  ش8اضمي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 160 ( (: ( علي) بنا محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 160 ( (:   س8دامحمدا ب2حس2س)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
سارةا  ش8اضمي)   س8دةا
شارعا ملسيرةا وخضر ء) عن2 نه) ()
رقم)26)  طابقا أللل)93000)تط2 ن)

 ملغرب.

عن2 نه) () (   س8دامحمدابناعلي)

 90000 قن2ع7اجماع7اح را  نحل)

طنج7ا ملغرب.

محمدا ب2حس2س)   س8دا

حيا  بر نصا  قدوم7) عن2 نه) ()

90000)طنج7ا ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

سارةا  ش8اضمي)   س8دةا

شارعا ملسيرةا وخضر ء) عن2 نه) ()
رقم)26)  طابقا أللل)93000)تط2 ن)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244322.

451I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SORAYA DYAR SARL
إعالنامتعددا  قر ر ت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

immeubleا,avenue(beethovenا

،TANGERا13ا2ème(etageاopéraا

TANGER(MAROCا،90000

SORAYA DYAR SARLاا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا21,اشارعا

م2الياهشام,اأقام7استياا 2ج,ا

  طابقا  ثامنااشق7ارقماا140ا-ا

90000اطنج7اا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.72743

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)22)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
رأسمالا  شرك7)) فيا زيادةا ماولي:)

من) 3.100.000,00) رفعها بمبلغ)

3.100.000,00) لى)6.200.000,00

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

إضاف7ا  س8داعبدا وحم8دا برشان))ل)

  س8داعبدا  رحمنا  ركا 7ا  فل2س)

كشركاء)جدد)

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
)عبدا وحم8دا برشان)) إضاف7ا  س8د)

كمسير)
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

إعادة))  نظاما السا�ضيا لشرك7)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
ونص) 7:)  ذيا رقما  فصل) بندا
في) ر سما  شرك7ا حددا ماولي:) علىا
مقسم7ا لى) درهما (6.200.000,00
فئ7) منا ( حص7ا جتماع78) (6200
1.000,00)درهما ل2 حدةاتقسماعلى)

  شركاء
12:)  ذياونص) بندارقما  فصل)
علىاماولي:)عينا  سادةاعبدا وحم8د)
ل) عبدا  سالما  شريفا لا  برشانا
محمدا  شريفاكمسيرونا لشرك7ال)

ح كاملدةاغيرامحدلدة)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244412.
452I

BCBEL

 MAROCAINE
 D’INGENIERIE
INDUSTRIELLE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

ت2س8عانشاطا  شرك7ا
BCBEL

2èmeاMohammed(Vا.625Bdا
،20310ا،اétage(bureau(N°32ا

Casablanca Maroc
MAROCAINE D’INGENIERIEا
INDUSTRIELLEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياا625،ا
شارعامحمدا وخامس،  طابقا
  ثاني،ا ملكتبارقما32اا-ا20310ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.297943

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (30 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
لا  ب8ع) لا الستر د،)   تصدورا

بجم8عاأن2 عه..
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726424.

453I

COMPTAMEK

 BELFORDE INNOVATION
TECHNOLOGY

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

COMPTAMEK
،50500ا،اALMANSOURا

MEKNES MAROC
BELFORDE INNOVATIONا
TECHNOLOGYااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7اد را
 السماع8ل78اعمارةا19اشق7ا20ا وتا
لاللاعيناعرم7اا-ا50022امكناساا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53655
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 BELFORDE INNOVATION

. TECHNOLOGY
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ل) ب8عا (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ترك8با  ل2حاتا  شمس78)

*)مكتبادر سات)

*)أعمالامختلف7..

عن2 نا ملقرا الجتماعي):) قام7اد ر)

 السماع8ل78اعمارة)19)شق7)20) وت)

مكناس)) (50022 (- ( لاللاعيناعرم7)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99))سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: بلف2رد) و2نسا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بلف2ردا و2نسا   س8دا

دو2را  سككا وحدودو7) (40 عن2 نه)

باماع))50000)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () بلف2ردا و2نسا   س8دا

دو2را  سككا وحدودو7) (40 عن2 نه)

باماع)50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3135.

454I

CABINET EL BAGHDADI

AFFRET LINE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CABINET EL BAGHDADI

AV MOULAY ALI CHERIFا

،90000ا،ا26ا°Nا-3ا2ETG(APPTا

TANGER MAROC

AFFRET LINEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

تارلد نتامركبا بر جاطنج7ابل2كا

6امكتبارقما13امكرر.ا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117269

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.AFFRET LINE

:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  طرقيا لبضائع

عم8لا  نقلا  طرقيا لبضائع.
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

تارلد نتامركبا بر جاطنج7ابل2ك)6 

مكتبارقم)13)مكرر.)-)90000)طنج7)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (:   س8دةاعت8ق7ا وحمد لي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عت8ق7ا وحمد لي)   س8دةا
  21 عمارة) (10 ( عن2 نه) ()  عرفان)
 90000 12) و امعي) رقم) (2   طابق)

طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عت8ق7ا وحمد لي)   س8دةا
 21 عمارة) (_10 عن2 نه) ()  عرفان)
 90000 12 و امعي) رقم) (2   طابق)

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (09 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)5320.

455I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SITAKI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57اشارعام2ريتان8ااصندلقا  برودا

2609ا،ا40000،امر كشا ملغرب

SITAKIاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا57اشارعا

م2ريتان8ااصندلقا  برودا2609ا-ا

40000امر كشا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.107603

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)26)أبريل)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

شارعام2ريتان8ااصندلقا  برود) (57»

مر كشا ملغرب«) (40000  -  2609

(– (12 تجزئ7) (3 »ك2 فا ملكيس) إلى)

 2 رقم) مكتبا 250)  طابقا  سفليا

 40000 (- دل رالالدا  كرناعيناسا م)

مر كش)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125975.

456I

CABINET HAMDI

ORIENTAL CONCASSAGE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لفاةاشريك

CABINET HAMDI

131,ا6èmeاAvenue(Hassane(IIا

casablancaا،20200ا،étageا

maroc

ORIENTAL CONCASSAGEاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12ا  حيا

  صناعيا-ا0الجدةا ملغرب.

لفاةاشريك

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.14135

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)01)و2 28ز)2021)تما إلعالم)
ب2فاةا  شريكامحمدالكريدالات2زيع)
) رسم)

ً
تبعا علىا  2رث7ا حصصها

 2021 و2ن28) (29 في)  إلر ث7ا ملؤرخا
با شكلا ألتي):

  س8د)ة()إبر ه8مالكريد))،))7.012 
حص7).

 3.506 ( (، ( غادةالكريد)   س8د)ة()
حص7).

  س8د)ة()وامن7)) ألعرج))،))1.257 
حص7).

((، ( ( حامدي) ( ( فاتح7)   س8د)ة()
2.475)حص7).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2511.
457I

FIDUCIAIRE ENNOUR

OUMRABII METAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 ستدر كاخطٍإ

باو ريدة) لقعا خطٍإ)  ستدر كا
  رسم78

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL
 BEN( ABDELLAH( ،( 23200،

FQUIH BEN SALAH MAROC
OUMRABII METAL)شرك7اح ت)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
 52 مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا (
 03 شارعاعاللابناعبداهللاا  طابق)
  شق7)17)  فقيابناصاوح))-)23200 

  فق8هابناصاوح)) ملغرب.
باو ريدة) لقعا خطٍإ) إستدر كا (
  رسم78اعدد)5662)بتاريخ)16)و2ن28)

.2021
:)رقما  تق88دافيا  س ل) بدالامن)

  تجاري;)4721
فيا  س ل) رقما  تق88دا (: وقرأ)

  تجاري;)4723
  باقيابدلناتغ8ير.

452I
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BCBEL

LEATHERSHIPMAROC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

BCBEL
2èmeاMohammed(Vا.625Bdا
،20310ا،اétage(bureau(N°32ا

Casablanca Maroc
LEATHERSHIPMAROCاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا10،ازنق7ا
 وحري7،ا  طابقا  ثا ث،ا  شق7ارقما
5ا-ا20200ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509219
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LEATHERSHIPMAROC
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالشر ء)

بكلاأن2 عه))لاتصدورال ستر د..
عن2 نا ملقرا الجتماعي):))10،)زنق7)
 وحري7،)  طابقا  ثا ث،)  شق7ارقم)

5 - 20200)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: هشاما وحاجي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () هشاما وحاجيا   س8دا
36)حاح) 24)شق7) ع) (05 مزل 7ازنق7)

20220)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () هشاما وحاجيا   س8دا

36)حاح) 24)شق7) ع) (05 مزل 7ازنق7)

20300)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

459I

COMPETENCESا

CONSULTANTS

 Cabinet Expertise Audit

 Évaluation &Consulting

CEAEC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

COMPETENCESا

CONSULTANTS

Rés(laااBd(Zerktouniا,N°5ا

3éme(étage(BureauاTouretteا

Casablancaا،20100ا،اN°8ا

MAROC

Cabinet Expertise Auditا

Consulting(CEAEC&اÉvaluationاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا265,اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا  تاسعارقما92ا-ا

20100ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

505143

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 Cabinet Expertise Audit  :

. Évaluation &Consulting CEAEC

:)  غرض) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لفيا وخارج:) فيا ملغربا منا  شرك7ا

 وخبرةا  فن78ا  قضائ78ا ملحلف7.)

 وخبرةا  فن78ا  2دو7.) وخبرةا  فن78)

ل ألشغال) فيا ملركباتا  وخاص7ا

؛) ملساعدة) ل  عام7)   صناع78ا

لتق88م) تقدورا ؛) ل ملر جع7)   تقن78ا

ل  عرباتا ملتنقل7) جم8عا ملعد تا

لتق88ما ألضر ر) ل  صناع78.) وخبرةا

ظرلف) لتحل8لا لدر س7ا ؛)  تحك8ما

  دعالى)؛)مر قب7امطابق7ا إلصالحات)

  فن78)؛)  تحكمافيا وخسائرالتحل8لها)

در س7ا ملخاطرا ملختلف7ال  تقن78.) ؛)

تق88م) ؛) لتق88ما وخسائر)  وخبرةا

لتق88م) جردا ؛)   سلعا  صناع78)

قطعا  غ8ار.)  تدريبابمااوتما�ضىامع)

 حت8اجاتا  عمالء)؛) وخبرةال  تق88م)

ب8عا ملركبات) ألا شر ء) أثناء) ألا قبلا

لتكلف7) ل ألسبابا تحدودا إلسنادا ؛)

إصالحا ملطا باتاألا ألضر ر)؛)تقدور)

إصالحاتا ملركباتا  تا ف7) تكلف7ا

لتق88مها) صناع78ا معد تا أيا ألا

فيا  سالم7) ل ملش2رةا ؛)  تدق8قا

ل  2قاو7امنا وح2 دثالبصف7اعام7)

جم8عا  عمل8اتا  صناع78الا  تجاري7)

لا  تي) عقاري7،) ألا منق2 7ا لا ملا 78ا

ترتبطابصف7امباشرةاألاغيرامباشرة)

كل8ااألاجزئ8اامعا  غرضا ملذاك2ر)..

 ,265 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

شارعا  زرقط2نيا  طابقا  تاسعارقم)

92 - 20100)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داحسناحف8ان):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دازكرياء)حف8ان):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 100 ( (: حف8ان) غزالنا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () حف8انا حسنا   س8دا
شق7) (02 ط) (2 رياضا وحمد) ( (1 كيز)
20290)  د را  ب8ضاء) بلفدور) (32

 ملغرب.
عن2 نه) () حف8انا زكرياء)   س8دا
عمارة) أفريديا زنق7ا إقام7ا  سالما
10)شق7)2)عينا  برج7)20320)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دةاغزالناحف8انا
زنق7ا  رق8با مل2ساليا  طابق) (10
  سفلياشق7)2)إقام7ا  سالم)20320 

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () حف8انا حسنا   س8دا
كيز)1))رياضا وحمد)2)ط)02)شق7)32 
بلفدور)20290)  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 19 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)-.
460I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 MONSIEUR ET MADAME
GOUGET

 نتهاءاعقداتس8يراحرألصلاتجاريا
) ألشخاصا ملعن2ي2ن(

 نتهاءاعقدا  تس8يرا وحرا ألصلا
تجاري

MONSIEUR ET MADAMEا
GOUGET

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 MONSIEUR ET MADAME(7شرك 
مقرهاا الجتماعي) GOUGET)  كائنا
35)بابا حمر) ب))دربا  ط2  7ارقم)
مر كشا ملغرب) (40030 (- مر كش)
 ملنعقدابتاريخ))12)و2 28ز)2021)تقرر)

ماولي:
عقدا  تس8يرا وحرا ألصل) إنهاء)
دربا  ط2  7) با   تجاريا  كائنا
 40030 (- 35)بابا حمرامر كش) رقم)
 16 بتاريخ) مر كشا ملغرب، ملبرما
 LA SOCIÉTÉ مع) (2016 فبر ور)
)لح كابحل2لا ألجل) (ELVINA RIAD

 ملحددا هابينا  طرفين.
461I
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FIDUCIAIRE BELVEDERE

STAVEM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE BELVEDERE
N°28ااRUE(DE(VIMYا
،20300ا،اBELVEDEREا
CASABLANCA MAROC

STAVEMاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ألزهرا

عمارةا57ارقما19اتراإيا4ا  برن2�ضيا
-ا20620ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509171
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.STAVEM
:)  ب8ع) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

باو مل7ا 2 زمالمعد تا  صناع7.
:) ألزهر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عمارة)57)رقم)19)تراإي)4)  برن2�ضي)-)

20620)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دابلعريفاخا د):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () خا دا بلعريفا   س8دا
 5/1 تر) (120 رقم) (5 عمارة)  ألزهرا
20620)  د را  ب8ضاء)   برن2�ضي)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () خا دا بلعريفا   س8دا

 5/1 تر) (120 رقم) (5 عمارة)  ألزهرا

20620)  د را  ب8ضاء)   برن2�ضي)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)509171.

462I

م2رلك2اك2مبت2نسا كالنت

AMODIM SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

رفعارأسمالا  شرك7

م2رلك2اك2مبت2نسا كالنت

شق7ا17ا  طابقا4ابرجامنارةا2ا

مدخلا اشارعاعبدا  كريما وخطابيا

،ا40000،امر كشا ملغرب

AMODIM SARL AUاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياااإقام7ا

  كتب78امركزا2اطابقا5امكتبارقما

25اشارعا وحسناا  ثانياج8ليزا-ا

40000امر كشا ململك7ا ملغرب78.

رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.105229

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2021 و2ن28) (21 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

من) أيا درهم«) (1.200.000»

 1.900.000« إلى) درهم«) (100.000»

تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125934.

463I

 دك2اك2نس8ل

MS MAGHREB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
 دك2اك2نس8ل

26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا
حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
MS MAGHREBاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا197ا

شارعا ملقالم7ا  طابقا6ا-ا20500ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
502493

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MS (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MAGHREB
تسير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 مل2 ردا  بشري7.
 197 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 20500  -  6 شارعا ملقالم7ا  طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 340 ( (: ت2ف8ق) حسناء)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داحسنامرجان):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 330 ( (: مرتاح) مصطفىا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ت2ف8قاعن2 نه) ()   س8دةاحسناء)
126)زنق7)70)جم8ل7)5)قاج))20500 

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () مرجانا حسنا   س8دا

1)  عمري7) 34)طابق1)شق7) 21)زنق7)

20330)  د ر  ب8ضاء)) عينا  شق)

 ملغرب.

  س8دامصطفىامرتاحاعن2 نه) ()

126)زنق7)70)جم8ل7)5)قاج))20500 

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ت2ف8قاعن2 نه) ()   س8دةاحسناء)

126)زنق7)70)جم8ل7)5)قاج))20500 

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب

عن2 نه) () مرجانا حسنا   س8دا

1)  عمري7) 34)طابق1)شق7) 21)زنق7)

20330)  د ر  ب8ضاء)) عينا  شق)

 ملغرب

  س8دامصطفىامرتاحاعن2 نه) ()

126)زنق7)70)جم8ل7)5)قاج))20500 

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.

464I

CAFIGEC

HD KINÉ
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CAFIGEC

39ا2éme(etageاfouratا,rue(alا

2émeاfouratا,rue(alا39اmaarifا

casaا،20100ا،etage(maarifا

maroc

HD KINÉااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا26ازنق7ا

مرسا  سلطانا  شق7ا3ا  طابقا1ا

  د را  ب8ضاءا20100ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510375

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (12

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 HD (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. KINÉ

معاوج) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

فيزوائي.

زنق7) (26 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 1 3)  طابق) مرسا  سلطانا  شق7)

20100)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دةا  دغاياهاجر)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () هاجرا   س8دةا  دغايا

06)زنق7اعيناع2دةا  طابق)03)  شق7)

09)حيار سين))20100)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () هاجرا   س8دةا  دغايا

06)زنق7اعيناع2دةا  طابق)03)  شق7)

09)حيار سين))20100)  د را  ب8ضاء)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726510.

465I

chiba industrie

CHIBA INDUSTRIE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7
chiba industrie

Zone(industrielle(Sudا59اLotا
،20881ا،اOuest(Mohammediaا

Mohammedia Maroc
CHIBA INDUSTRIEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياLotا
Zone(Industrielle(Sudا59ا

20881ا-اOuest(Mohammediaا
.MOHAMMEDIA MAROC

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
رفع) تما (2021 ماي) (04 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا
من) أيا درهم«) (1.500.000»
«2.000.000)درهم«)إلى)»3.500.000 
درهم«)عناطريق):))إدماجا حت8اطياأل)
أرباحاألاعالل تاإصد رافيارأسا ملال.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1706.

466I

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL

DAILA دعيلة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
إنشاءافرعاتابعا لشرك7

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL
رقما2احيابابادكا 7اشارعال دا
 ملخازنا  شق7ارقما3ابا طابقا

  ثانياا  ص2يرةا  ص2يرة،ا44000،ا
  ص2يرةا ملغرب

دع8ل7اDAILAااشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما175ا

تجزئ7اريحاناا  غزلةا  ص2يرةا-ا

44000ا  ص2يرةا ملغرب.

إنشاءافرعاتابعا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.47219

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)06)أبريل)2021)تقرراإنشاء)

تحتا  تسم78) ( تابعا لشرك7) ( فرع)

دع8لDAILA(7))لا  كائنابا عن2 نارقم)

)عمارةا إلدري�ضياف) 1)  طابقا  ر بع)

16)ملحق7ا ملس دا  كبيرا  د خل7) م)

ل) 20000) كادورا ملغربا (-  كادور.)

 ملسيرامناطرفا  س8د)ة()دع8ل7اعبد)

  كريم.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (22 بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)99320.

467I

COMPTE A JOUR

DR DRAWING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

COMPTE A JOUR

13ا°AV(SAKIA(EL(HAMRAE(Nا

،اNADORا4ا°2EME(ETG(Nا

NADOR(MAROCا،62000

DR DRAWINGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

 و يشا مللكياا414ا  طابقا الللا-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22473

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 DR (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.DRAWING
غرضا  شرك7ابإوجاز):) الست8د ر)

ل  تصدور.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- 414)  طابقا اللل) (  و يشا مللكي)

62000)  ناظ2را ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داسالاحمزة):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
درب)   س8داسالاحمزةاعن2 نه) ()
 ملنجرةازنق7)03)رقم)26 20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
درب)   س8داسالاحمزةاعن2 نه) ()
 20000  26 رقم) (03 زنق7)  ملنجرةا

  ناظ2را ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2091.
462I

م2رلك2اك2مبت2نسا كالنت

 KEMALEC IMMOBILIERE
SARL

إعالنامتعددا  قر ر ت
م2رلك2اك2مبت2نسا كالنت

شق7ا17ا  طابقا4ابرجامنارةا2ا
مدخلا اشارعاعبدا  كريما وخطابيا

،ا40000،امر كشا ملغرب
KEMALEC IMMOBILIERE SARLا
»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اطريقا

ألريكااد ئرةا  2د و7ابلدو7اتاس2النتا
دل رافريحااكما13اآللئا ألطلساا-ا
40000امر كشا ململك7ا ملغرب78.
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»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.24253
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
بتف2يت) وق2ما ج2فينا أت8الا   س8دا
ل  قان2ن78) با ضماناتا  عادو7ا
عن) ن8دول8كا رلجرا إريكا  لس8دا
بق8م7) ()25( خمس7العشرلناحص7)
منها)) درهما كلا (100 تبلغ)  سم78ا
س8صبحا  ت2زيعا و دود) (، لبا تالي)
علىا  نح2ا  تالي:)  س8داإوريكارلجر)
لشرك7ا كت8ف) حص7ا (25 ندول8ك)
) نفستمنت) سيرفيسز) مارك8تينغا

ه2 دونغا لفش2ر))475)حص7)
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
أت8الاج2فين) ماولي:) ستقا 7ا  س8دا
لتع8ين) منصبا ملسيرا ملساعدا منا
من) ن8دول8كا رلجرا إوريكا   س8دا
منا و نس78) (19/5/1967 م2  8د)
ج2 زا  سفر)) لحاملا   بل 8ك78ا
EM993637)) ملق8مافيابل 8كاان28الن)
) ملسيرا  2ح8د) 1260مايس)  21

 لشرك7املدةاغيرامحددة.
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:))
فإنها) لبا تاليا ت2ق8عا  شرك7ا تغ8يرا
ستك2ناملتزم7ابشكلاصح8حاو م8ع)
مستند تا  شرك7امناخاللا  ت2ق8ع)
  2ح8دا لس8داإريكارلجران8دول8ك.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حددارأسامالا  شرك7ابمبلغاخمسين)
500)حص7) أ فادرهمامقسم7اعلى)
بق8م7امائ7ادرهما كلامنهااعلىا  نح2)
ندول8ك) رلجرا إوريكا   تالي:)  س8دا
25)حص7الشرك7ا كت8فامارك8تينغ)
ه2 دونغ) ) نفستمنتا سيرفيسز)

 لفش2ر))475)حص7)
على) ونصا 1-17:)  ذيا رقم) بندا
رلجر) إوريكا تع8ينا  س8دا ماولي:)
 19/5/1967 م2  8د) منا ن8دول8كا
منا و نس78ا  بل 8ك78الحاملاج2 ز)
  سفر))M993637)) ملق8مافيابل 8كا)

ن28الن)21 1260مايس)) ملسيرا  2ح8د)

 لشرك7املدةاغيرامحددة.

على) ونصا 2-17:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)  شرك7))ملتزم7ابشكلاصح8ح)

و م8عامستند تامناخاللا  ت2ق8ع)

  2ح8دا لس8داإريكارلجران8دول8ك.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125932.

469I

COFISCOM

PERE ET FILS SADDOUKI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

COFISCOM

BD(MED(VI(HAY(ELاN°6ا

BERKANEا،63300ا،اHASSANIا

MAROC

PERE ET FILS SADDOUKIاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما2ازنق7ا

 مل2حدوناحياب2كر عا  طابقا الللاا-ا

63300ابركانا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7915

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 PERE (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.ET FILS SADDOUKI

:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  دلليا لبضائعال المتع7

 الستير دالا  تصدور.
 2 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ب2كر عا  طابق) حيا زنق7ا مل2حدونا

 اللل))-)63300)بركانا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 200 ( (:   س8داصدلقيا وح2سين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

100)حص7) (   س8دةازكاغا  2يزة):)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 300 ( (: سع8د) صدلقيا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 300 ( (: واسين) صدلقيا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 100 ( (: محمد) صدلقيا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

صدلقيا وح2سين)   س8دا

حي) (2 زنق7ا مل2حدونارقم) عن2 نه) ()

ب2كر ع)63300)بركانا ملغرب.

  س8دةازكاغا  2يزةاعن2 نه) ()رقم)

ب2كر ع)) حيا زنق7ا مل2حدونا مكررا (2

63300)بركانا ملغرب.

عن2 نه) () سع8دا صدلقيا   س8دا

ب2كر ع)) حيا زنق7ا مل2حدونا مكررا (2

63300)بركانا ملغرب.

عن2 نه) () (   س8داصدلقياواسين)
حيا  ع28ن)) زنق7ا مل2حدونا (2 رقم)

63300)بركانا ملغرب.

عن2 نه) () محمدا صدلقيا   س8دا

فرنسا)75019)باريسافرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

صدلقيا وح2سين)   س8دا

حي) (2 زنق7ا مل2حدونارقم) عن2 نه) ()

ب2كر ع)63300)بركانا ملغرب

عن2 نه) () سع8دا صدلقيا   س8دا

ب2كر ع)) حيا زنق7ا مل2حدونا مكررا (2

63300)بركانا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)412/2021.

470I

AMDEM

MOENN TECHNOLOGIES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

AMDEM

AV ABDELKRIM EL KHATTABIا

RUE HASSAN BEN M’BAREKا

RES EL KHATTABIA IMM Bا

،ا.MARRAKECHا1er(ETG(N°3ا

MARRAKECH(MAROCا،40000

MOENN TECHNOLOGIESا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

س2م78ا قام7اشهرز دا3ا  طابقا

5ارقما22ا  نخ8لا  د ر  ب8ضاءا

  د ر  ب8ضاءا20300ا  د ر  بضاءاا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

422529

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (06

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MOENN TECHNOLOGIES

:) النشط7) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  رتبط7اباملعل2م8ات).
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

3)  طابق) شهرز د) س2م78ا قام7ا
22)  نخ8لا  د ر  ب8ضاء) رقم) (5

20300)  د ر  بضاء))   د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
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 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا   س8دا  نه8بيا

فاس)0000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () محمدا   س8دا  نه8بيا

فاس)0000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

فبر ور)2021)تحتارقم)4033.

471I

Cabinet LAMRINI HADI

MALEKALAA TRANSFER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

Cabinet LAMRINI HADI

12,شارعاإبناسيناا  ناض2را،ا

62000،ا  ناض2را ملغرب

MALEKALAA TRANSFERاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملطارا

صفاءا23ا  طابقا  ر بعا-ا62010ا

  ناظ2را ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.20747

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

 MALEKALAA   شريكا  2ح8د)

رأسما ها) مبلغا ( (TRANSFER

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

 23 صفاء) حيا ملطارا  إلجتماعيا
62010)  ناظ2ر) (-   طابقا  ر بع)

 ملغربانت8ج7ال):)الا�ضيء.

لاحددامقرا  تصف78اباحيا ملطار)

 62010 (- 23)  طابقا  ر بع) صفاء)

  ناظ2را ملغرب.)

لاعين:
)  ع2 ريال) عبدا ملا ك)   س8د)ة()
 50 رقم) وحسنا ألالدا حيا عن2 نه) ()
62020)  ناظ2را ملغرباكمصفي))ة()

 لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2002.
472I

CAFIGEC

CAD CAM SOLUTIONS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
CAFIGEC

39ا2éme(etageاfouratا,rue(alا
2émeاfouratا,rue(alا39اmaarifا
casaا،20100ا،etage(maarifا

maroc
CAD CAM SOLUTIONSاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا95ازنق7ا
مسكا  ل8لا  طابقا4اب2س8ج2راا
  د را  ب8ضاءا20100ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510373
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 شتنبر) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 CAD (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.CAM SOLUTIONS
-)معد ت) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

ألاأجز ء)مناترك8باتا ألسنان
و م8ع) تس2يقا  تصن8عا ب8عا (-

أن2 عاترك8باتا ألسنان.

زنق7) (95 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ب2س8ج2ر)) (4 مسكا  ل8لا  طابق)
20100)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةا ملر ريانعم7):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: مرل نا  عماري)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () نعم7ا   س8دةا ملر ريا
سب8ل7) با (12 رقم) تجزئ7ا  عمر نيا

 و ماع7))20100)طنج7ا ملغرب.
  س8دامرل نا  عمارياعن2 نه) ()
طنج7) (20100   177 زنق7ا زرلارقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () نعم7ا   س8دةا ملر ريا
سب8ل7) با (12 رقم) تجزئ7ا  عمر نيا

 و ماع7))20100)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726511.
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&اOCEAN(BUSINESSا
CONSULTING SARL AU

 ESPACE PNEUMATIQUE
FES

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

&اOCEAN(BUSINESSا
CONSULTING SARL AU

15اFES(PRINCIPALا2130اBPا
شارعا  كر م7ازنق7ابر ينا  زه2را1ا

فاس،ا30060،افاسا ملغرب
ESPACE PNEUMATIQUE FES

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما32ا
زنق7ا بناحزماالب8طاا  دكار تاا-ا

30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62677
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ESPACE PNEUMATIQUE FES
غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالاشر ء)

ع التا  س8ار ت.
 32 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ( الب8طاا  دكار ت) حزما زنق7ا بنا

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ( محمد) فن8دا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دافن8دامحمد))عن2 نه) ()رقم)
93)تجزئ7االدورا  طابق)3)طريقاعين)

  شقف))30000)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دافن8دامحمد))عن2 نه) ()رقم)
93)تجزئ7االدورا  طابق)3)طريقاعين)

  شقف)30000)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3222.

474I
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offisc

GARDEN SAKAN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

offisc

60ا،rue(nablouss(casablancaا

casablanca(marocا،20500

GARDEN SAKANاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا64ازنق7ا
عبداهللاا ملدو2نيا  طابقا ألللا

  شق7ا2اا-ا20500ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510121

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GARDEN SAKAN

منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
زنق7) (64 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

عبداهللاا ملدو2نيا  طابقا ألللا  شق7)

2  - 20500)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: محمد)   س8دا  رلكيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا   س8دا  رلكيا
إقام7ا  بسم7)1)عمارة)07)رقم)02)ع)

س))20220)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () محمدا   س8دا  رلكيا
إقام7ا  بسم7)1)عمارة)07)رقم)02)ع)

س))20220)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726126.
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BACEGM

بريك برانش
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

BACEGM

Azli(de(sud(Hay(BennaniاN°194ا

Marrakechا،40000ا،اSmiressا

maroc

بريكابر نشاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا194محلا

تجارياأزلياحيابنانياسميرساا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116277

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

بريك) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

بر نش.

مؤك2الت) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

خف8ف7

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)194محل)
(- ( سميرس) بنانيا حيا أزليا تجاريا

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
فاطم7ا  زهر ء) بدلزا   س8دةا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
فاطم7ا  زهر ء) بدلزا   س8دةا
 3 عمارة) بدرا إقام7ا (13 عن2 نه) ()

مبرلك7)40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
فاطم7ا  زهر ء) بدلزا   س8دةا
 3 عمارة) بدرا إقام7ا (13 عن2 نه) ()

مبرلك7)40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2366.
476I

BACEGM
صبا بيسترو

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

BACEGM
Azli(de(sud(Hay(BennaniاN°194ا
Marrakechا،40000ا،اSmiressا

maroc
صباابيسترلاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا194محلا
تجارياأزلياحيابنانياسميرسا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116279
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10

مسؤل 78  ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
صبا) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

بيسترل.
منتجع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

صحيالاحمام.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)194محل)
(- سميرس) بنانيا حيا أزليا تجاريا

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةاتر بيا بنى):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () تر بيا بنىا   س8دةا
 40000   145 رقم) سا (1  ملحام8د)

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () تر بيا بنىا   س8دةا
 40000   145 رقم) سا (1  ملحام8د)

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2367.

477I

مكتبا الستشار تال ملحاسب7

MORALE CAFE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
مكتبا الستشار تال ملحاسب7

6,اشارعا  قدس,اتابريكتا،ا11000،ا
سالا ملغرب

MORALE CAFEاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
  سنبل7,اتجزئ7ا  علمي,اعمارةا13,ا
خارجاباباسبت7ا-ا11060اسالا

 ملغرب
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تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
33947

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MORALE CAFE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-) ستغالل)

قاع7ا  شاي.).
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ,13 عمارة) تجزئ7ا  علمي,)   سنبل7,)
سال) (11060 (- سبت7) بابا خارجا

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا ملنص2ريا  عزلزيامحمد)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (500   :

 لحص7).
  س8دا ملنص2ريا  عزلزياأدوب):))
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
ل  عائل78) .-) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا ملنص2ريا  عزلزيامحمد)
(, رقم) سان78ا  شرقالي,) عن2 نه) ()
باباشعف7)59   11060)سالا ملغرب.
  س8دا ملنص2ريا  عزلزياأدوب)
(, رقم) سان78ا  شرقالي,) عن2 نه) ()
باباشعف7)59 11060)سالا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا ملنص2ريا  عزلزيامحمد)
(, رقم) سان78ا  شرقالي,) عن2 نه) ()
باباشعف7)59   11060)سالا ملغرب

  س8دا ملنص2ريا  عزلزياأدوب)
(, رقم) سان78ا  شرقالي,) عن2 نه) ()
باباشعف7)59   11060)سالا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (17 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)671.

472I

 ئتمان78ا  ر ح7

كازا بيكونا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
 ئتمان78ا  ر ح7

42اشارعامحمدا وخامساتجزئ7ا
  صافيابرش8دابرش8د،ا26100،ا

MAROCبرش8دا
كاز اب8ك2نااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13اشارعا
محمدا وخامسا  طابقا  ثا ثا

تجزئ7ا  يسرابرش8دابرش8دا26100ا
برش8دا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
15441

 05 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2 28ز)
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
كاز ) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ب8ك2نا.
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
مقال 7) (- ب8عالشر ء) الر �ضي) (- عقار)

 شغالامختلف7)-)  تجارة.
13)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
محمدا وخامسا  طابقا  ثا ثاتجزئ7)
برش8د) (26100   يسرابرش8دابرش8د)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):) ملغرباسن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 950 ( (: حسن) خش8لع7ا   س8دا

حص7ابق8م7)950)درهما لحص7).
 50 ( (:   س8داخش8لع7ا ملصطفى)

حص7ابق8م7)50)درهما لحص7).
 950 (: حسن) خش8لع7ا   س8دا

بق8م7)950)درهم.
 50 (: خش8لع7ا ملصطفى)   س8دا

بق8م7)50)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داخش8لع7احسناعن2 نه) ()
63)شاراعا  فد ء)حياواسم8ن7)26100 

برش8دا ملغرب.
خش8لع7ا ملصطفى)   س8دا
حي) رعا  فد ء) شاا (52 عن2 نه) ()

واسم8ن7)26100)برش8دا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داخش8لع7احسناعن2 نه) ()
63)شاارعا  فد ء)حياواسم8ن7)26100 

برش8دا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2021)تحتارقم)222.
479I

HANA COMPTA MAROC

«ALONS PRO«
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
HANA COMPTA MAROC

RESIDENCE(AL(WAFA(N°A1ا
RDC AVENUE MOHAMED Vا
EL(JADIDAا،24000ا،اEL(JADIDAا

MAROC
«ALONS PRO«اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  شق7ا
رقما1،ا  طابقا  سفلي،اتجزئ7ا

هب7،ا  رقما23،ا و دودةا-ا24000ا
 و دودةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
12275

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.«ALONS PRO»

منعش) (* (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
أعمال) ألا أعمالامختلف7ا (* عقاري.)
*)  تفالض)   بناء)ل  هندس7ا ملدن78.)

  تجاري.
:)  شق7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تجزئ7) 1،)  طابقا  سفلي،) رقم)
 24000 (- 23،) و دودة) هب7،)  رقم)

 و دودةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: ( محمد)   س8دا  زلينيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دا  ف8ضالياإبر ه8م)):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () (   س8دا  زلينيامحمد)

 و دودة)24000) و دودةا ملغرب.
إبر ه8م))   س8دا  ف8ضاليا
24000) و دودة) عن2 نه) () و دودة)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () (   س8دا  زلينيامحمد)

 و دودة)24000) و دودةا ملغرب
إبر ه8م))   س8دا  ف8ضاليا
24000) و دودة) عن2 نه) () و دودة)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اباو دودة))بتاريخ)16)و2ن28)

2021)تحتارقم)26605.
420I

Cabinet LAMRINI HADI

MALEKALAA TRANSFER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

Cabinet LAMRINI HADI
12,شارعاإبناسيناا  ناض2را،ا
62000،ا  ناض2را ملغرب

MALEKALAA TRANSFERاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:احيا ملطارا
صفاءا23ا  طابقا  ر بعا-ا62010ا

  ناظ2را ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.20747

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)
شرك7) (MALEKALAA TRANSFER
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياحي)
(- 23)  طابقا  ر بع) صفاء)  ملطارا
نت8ج7ا ال) 62010)  ناظ2را ملغربا

�ضيء.
لاعين:

)  ع2 ريال) عبدا ملا ك)   س8د)ة()
 50 رقم) وحسنا ألالدا حيا عن2 نه) ()
62020)  ناظ2را ملغرباكمصفي))ة()

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)22)و2ن28)2021)لفياحيا ملطار)
 62010 (- 23)  طابقا  ر بع) صفاء)

  ناظ2را ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2003.
421I

Cabinet LAMRINI HADI

INAGRIM IMMOBILIERE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Cabinet LAMRINI HADI
12,شارعاإبناسيناا  ناض2را،ا
62000،ا  ناض2را ملغرب

INAGRIM IMMOBILIEREاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طريقا
  رئي�ضيا  ناظ2را-اأزغنغاناحيا
ب2يزرز نا-ا62000ا  ناظ2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22021
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (26
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.INAGRIM IMMOBILIERE
:) النعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عقاري);)ب8عا ألر �ضي
:)  طريق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
حي) أزغنغانا (-   رئي�ضيا  ناظ2ر)
ب2يزرز ن)-)62000)  ناظ2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا قل8عابالل):))1.000)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () باللا   س8دا قل8عا
فرنسا)59520) 8لافرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () باللا   س8دا قل8عا
فرنسا)59520) 8لافرنسا

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)15)أبريل)

2021)تحتارقم)771.
422I

SOS GESTION COMPTABILITEا
ET CONSEIL

DSW NEGOCE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

SOS GESTION COMPTABILITEا
ET CONSEIL

92MOHAMED VI ANG BDا
3اEL(IDRISSI(IMMااOMARا

CASABLANCAا،20553ا،اAPPT8ا

MAROC

DSW NEGOCEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7اا

عط2رازنق7ا9اااعمارةا6ارقما3اا

 2ااااا52اااEاس8ديام2منا-ا20400ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.219725

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2014 ماي) (12 في)  ملؤرخا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

  DSW NEGOCE   شريكا  2ح8د)

مبلغارأسما ها)10.000)درهمالعن2 ن)

مقرهاا إلجتماعياتجزئ7))عط2رازنق7)

9)))عمارة)6)رقم)E   52(((((2 ((3)س8دي)

م2من)-)20400)  د ر  ب8ضاء) ملغرب)

) ملسبقا الر ديال) :)  فسخ) نت8ج7ال)

  2دي.

تجزئ7)) با مقرا  تصف78ا حددا لا

  3 رقم) (6 عمارة) ( ( (9 زنق7) عط2را

 20400 E   52)س8ديام2من)-) ( ( ( ( (2 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

ل) )  دوب2ا محمد)   س8د)ة()

   9 زنق7) عط2را ( تجزئ7) عن2 نه) ()

E   52)س8دي) ( ( ( ( (2 ((3 6)رقم) عمارة)

20400)  د ر  ب8ضاء) ملغرب) م2من)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 10 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

شتنبر)2014)تحتارقم)557251.

423I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

RAOU TRAV
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
EXPERTS CONSULTING KHALSI
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
RAOU TRAVاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
خرلب7ارقما167اجماع7اس8ديا
سل8مانام2لا  كفانامكناسا-ا

50000امكناساا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53533
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 RAOU(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.TRAV
:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء) ملختلف7.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
س8دي) جماع7ا (167 رقم) خرلب7ا
(- مكناس) م2لا  كفانا سل8مانا

50000)مكناس)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
900)حص7) ( (:   س8دارع2او2سف)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةال شااصباح):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () و2سفا رع2ا   س8دا
قصرا زقالا غبا 2انقردلساتنجد د))

52600)تنجد د)) ملغرب.
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عن2 نه) () صباحا ل شاا   س8دةا
 45200 تنغير) دل را و دودامسمريرا

تنغيرا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () و2سفا رع2ا   س8دا
قصرا زقالا غبا 2انقردلساتنجد د))

52600)تنجد د)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (11 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)2907.
424I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

INDUSTRAP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EXPERTS CONSULTING KHALSI
MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC
INDUSTRAPاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامتجرا

تجزئ7ا  ديغ2�ضيارقما15ا  2فاقاا-ا
50000امكناساا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53445
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (30
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.INDUSTRAP
:)  بناء) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  صناعي.
متجر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ( 15)  2فاق) تجزئ7ا  ديغ2�ضيارقم)

50000)مكناس)) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: رش8د)   س8دا  نشاطا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () رش8دا   س8دا  نشاطا
فاس78امبرلك7االسيند ) (7 زنق7) (53

50000)مكناس)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () رش8دا   س8دا  نشاطا
فاس78امبرلك7االسيند ) (7 زنق7) (53

50000)مكناس)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)2723.

425I

STE ZIZ COMPTA

 STE DOUYA GENIE CIVIL
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

STE ZIZ COMPTA
RUE MOHAMED EK KORIا
،52000ا،اERRACHIDIAا39ا°Nا

ERRACHIDIA MAROC
STE DOUYA GENIE CIVIL SARLا
AUاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اقصرا
  ط8ارةا  ريشا-ا52400ا  ريشا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.1647

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (02  ملؤرخافي)
 STE DOUYA GENIE CIVIL SARL
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا (AU
ح تا  شريكا  2ح8دامبلغارأسما ها)

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
(- قصرا  ط8ارةا  ريش)  إلجتماعيا
52400)  ريشا ملغربانت8ج7ا نقص)

 وخدماتالا ملنافس7.
لاعين:

  س8د)ة()عصام))دلياالاعن2 نه) ()
52400)  ريش) قصرا  ط8ارةا  ريش)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
قصر) لفيا (2021 و2ن28) (02 بتاريخ)
52400)  ريش) (-   ط8ارةا  ريش)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابم8د ت))بتاريخ)07)و2 28ز)

2021)تحتارقم)209.

426I

conseils sarl

  MENUISERIE ÉBÉNISTERIE
DE TANGER

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

conseils sarl
شارعا بنانا قام7اوامن7ا1امكتبا
رقما19اطنج7،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
DEااMENUISERIE(ÉBÉNISTERIEا
TANGERاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا26اشارعا
 وحسنا الللا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12099

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2014 أكت2بر) (23 في)  ملؤرخا
حلاشرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)
 MENUISERIE ÉBÉNISTERIE  DE
 300.000 مبلغارأسما ها) ( (TANGER
 26 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)
90000)طنج7) (- شارعا وحسنا اللل)
 ملغربانت8ج7ال):) عدما  بل2غا لهدف)

  ذيا نشئتامناأجله..

 26 ب) مقرا  تصف78ا حددا لا

90000)طنج7) (- شارعا وحسنا اللل)

 ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()  س8د))ب2زيانامحمدال)

132)شارعا وحسنا   ثاني) عن2 نه) ()
رقم)2 90000)طنج7ا ملغرباكمصفي)

)ة() لشرك7.

عبد) ب2زيانا (   س8د)ة()  س8د)

شارع) (132 عن2 نه) () لا (   سالم)

 وحسنا   ثانيارقم)2 90000)طنج7)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

  س8د)ة()  س8د))ب2زيانا حمدال)

132)شارعا وحسنا   ثاني) عن2 نه) ()
رقم)2 90000)طنج7ا ملغرباكمصفي)

)ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أكت2بر) (23 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2014)تحتارقم)143530.

427I

 ئتمان78ا  ثق7ا  ع28ناFIDUCIAIREا

CONFIANCE LAAYOUNE

GROUPE STX CALL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

 ئتمان78ا  ثق7ا  ع28ناFIDUCIAIREا

CONFIANCE LAAYOUNE

شارعاعاللابناعبداهللاا ملر�ضىا
  ع28نا،ا72000،ا ملر�ضىا  ع28نا

 ملغرب

GROUPE STX CALLاااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

و2سفابنااتاشفينارقما35اشق7ا

01اتجزئ7ا ملسيرةا وخضر ءااا ملر�ضىا
  ع28ن.ا-ا70002ا ملر�ضىا  ع28نا

 ملغرب
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تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37479
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.  GROUPE STX CALL
مركز) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لس8ط) تقدوما وخدم7.)  التصال.)
نقل) تصدور.) لا  ألعمال.) ستير دا
وحسابا  غير.)  نقل)   بضائعا

 ألشخاص.)  نقلا  س8احي؛.......
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شق7) (35 رقم) تاشفينا ( بن) و2سفا
) ملر�ضى) ( 01)تجزئ7ا ملسيرةا وخضر ء)
70002) ملر�ضىا  ع28ن) (-   ع28ن.)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: خا دا غل8مي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () خا دا غل8ميا   س8دا
حيا  ن2راطريقاعينابنيامطهرا  زنق7)
لجدة)) (60000 ( لجدة) (3 رقم) (6 س)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داخا دا غل8مياعن2 نه) ()حي)
  ن2راطريقاعينابنيامطهرا  زنق7اس)
6)رقم)3)لجدة))60000)لجدة)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)12)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2313/2021.
422I

conseils sarl

ABBEY CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
conseils sarl

شارعا بنانا قام7اوامن7ا1امكتبا
رقما19اطنج7،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
ABBEY CARاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

  28سف78ا  رل قا  يسرا ملحلارقما
14ا اشارعا  28سف78ا  رل قا  يسرا
 ملحلارقما14ا ا90000اطنج7ا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.69333

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2020 دجنبر) (12 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)ة() حمدا  ق8دي) تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (2.500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (100
دجنبر) (12 بتاريخ) سل8مانا  ك8كيا

.2020
)ة() حمدا  ق8دي) تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (2.500
100)حص7ا فائدة))  س8د))ة() سام7)

  ك8كيابتاريخ)12)دجنبر)2020.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2ن28) (17 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243631.

429I

conseils sarl

BOUKHOUBZA TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

conseils sarl
شارعا بنانا قام7اوامن7ا1امكتبا
رقما19اطنج7،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب

BOUKHOUBZA TRANSااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
  عمريار ندةا5اقطع7ا5احيابنيا
ت2زنا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42527
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
 BOUKHOUBZA   شريكا  2ح8د)
 200.000 مبلغارأسما ها) ( ( (TRANS
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
حي) (5 قطع7) (5 تجزئ7ا  عمريار ندة)
طنج7ا ملغرب) (90000 (- ت2زن) بنيا
:) عدما  بل2غا لهدفا  ذي) نت8ج7ال)

 نشئتامناأجله..
تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
  عمريار ندة)5)قطع7)5)حيابنيات2زن)

- 90000)طنج7ا ملعرب.)
لاعين:

ل) ) ف8اللا مصطفى)   س8د)ة()
عن2 نه) ()  بر نصانرجسازنق7اعالل)
 شهبارارقم)60 90000)طنج7ا ملغرب)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (12 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243677.

490I

RYS CONSULTING

ECP MAROC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

RYS CONSULTING
205اشارعا بياد را  غفاريا  طابقا
  ثانياس8ديا  برن2�ضيا،ا20600،ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب

ECP MAROCاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا46اشارعا
  زرقط2نيا  طابقا  سادسامكتبا
15الا16اا-ا20250ا  د ر  ب8ضاءاا

 ملغربا.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.412509

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
رفع) تما (2021 ماي) (27 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا
من) أيا درهم«) (10.655.700»
 10.745.700« إلى) درهم«) (90.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726549.
491I

raksal
ASSOU REAL ESTATE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

raksal
ainاN°89ا3اHay(Karam(rueا
N°89ا3اsebaa(Hay(Karam(rueا
Casablancaا،25000ا،ain(sebaaا

maroc
ASSOU REAL ESTATEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
ب2رغ2ناشارعارقر ق7اإقام7ا
  ك2رنيشاعمارةارقما1اآ د را
آ ب8ضاءا-ا25200ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510161
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ASSOU REAL ESTATE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  عقار ت-

  بناوات.
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
إقام7) رقر ق7ا شارعا ب2رغ2نا
  ك2رنيشاعمارةارقم)1)آ د راآ ب8ضاء)

- 25200)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: عثلمان) عس2ا   س8دا
حص7ابق8م7)100.000)درهما لحص7)
 1000 (: عثلمان) عس2ا   س8دا

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عثلمانا عس2ا   س8دا
14) قام7ا ملدن78اكا 8ف2رن8اا  ب8ضاء)

25200)  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عثلمانا عس2ا   س8دا
14) قام7ا ملدن78اكا 8ف2رن8اا  ب8ضاء)

25200)  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726102.

492I

Audacera

Audacera
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
Audacera

55ا،ازنق7اإفنيا،ا  طابقا  ثا ثا
شق7ا11ا،ا20000،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
Audaceraاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا55ا،ازنق7ا
إفنيا،ا  طابقا  ثا ثاشق7ا11ا-ا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

501551
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (19
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.Audacera
غرضا  شرك7ابإوجاز):) إلستشارة)

فيا  تس8ير.
(، (55 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
زنق7اإفني)،)  طابقا  ثا ثاشق7)11 - 

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةامرلةابنشع2):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 50 ( (: ب2كريت) رش8دةا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بنشع2ا مرلةا   س8دةا
 10000 ( 215)ما  شرلقاحيا  نهض7)

  رباطا ملغرب.
  س8دةارش8دةاب2كريتاعن2 نه) ()
 3 رقم) زنق7ا  ك2ف78ا حيا  قدسا

60000)لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بنشع2ا مرلةا   س8دةا
 10000 ( 215)ما  شرلقاحيا  نهض7)

  رباطا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 04 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)16443.
493I

AUTO ENTREPRENEUR

 BN    ب.ن  بروجيكت
PROJECT

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

AUTO ENTREPRENEUR
HAYا,CASABLANCAا

،20000ا،اMOHAMMADIا
casablanca maroc

ب.ناابرلج8كتااااBN PROJECTا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا
  بستانا2اعمارةا1ا ملحل1ا

  برن2�ضيا-ا20000ا  د ر ب8ضاءاا
 ملغرباا

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

493129
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
ب.ن)) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BN PROJECT((((برلج8كت
(، :)  بناء) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لتخط8طا ملبانيالص8انتها,)-)لابصف7)
جم8عا  عمل8اتا  صناع78,) (, عام7)
  تجاري7,) ملا 78,) ملدن78,)  عقاري7ال)
 ملنق2 7,) ملتعلق7ابصف7امباشرةا ل)
غيرامباشرةابجم8عا لابعضا مل2 ض8ع)
بكلا مل2 ض8ع)   سابق7ا  ذكر,) لا
بهاا لا ملماثل7ا ها)  الخرىا ملرتبط7ا
  قابل7ا لمساهم7افيا تعزيزالاتط2ير)

  شرك7.
:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  بستان)2)عمارة)1) ملحل1)  برن2�ضي)

- 20000)  د ر ب8ضاء)) ملغرب)).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داع8اطا  بكاي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ع8اطا  بكايا   س8دا
حيا�ضياوخضر،)زنق7اب)32،)رقم)21  

40000)لجدةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ع8اطا  بكايا   س8دا
حيا�ضياوخضر،)زنق7اب)32،)رقم)21  

40000)لجدةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 04 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

مارس)2021)تحتارقم)-.

494I

SOCIETE MAROBIX

SOCIETE MAROBIX
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

SOCIETE MAROBIX

،40130ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC

SOCIETE MAROBIXاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلا10ا

مجمعام8دوك2ا قتصاديا جتماعيا

حيا النارةازنق7ا152اعينا  شقا-ا

20200ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.230261

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (17 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

)ة()  سعدو7)) تف2يتا  س8د)

 ملخ2د)50)حص7ا جتماع78امناأصل)

وحي)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (100

 حرلمابتاريخ)17)و2ن28)2021.
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725993.
495I

fiskzem

DIGIT-ON
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
fiskzem

hay zahra rue oued el yarmoukا
khemisset(marocا،15000ا،

DIGIT-ONاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما4ا

بل2كاأاحياارياضاساجاإاا-ا15000ا
 وخميساتا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29309
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
DIGIT-(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.ON
مصمم) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

كمب28ترالمحللامبرمج
 إلعالنالدر س7ا  س2ق

تنظ8ما  تدريبال إلشر فاعل8ه.
 4 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 15000 (- ( بل2كاأاحي))رياضاساجاإ)

 وخميساتا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: بناني) عثمانا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعثمانابنانياعن2 نه) ()حي)
 11000   172 قطاعادارقم) (   رحم7)

سالا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعثمانابنانياعن2 نه) ()حي)
 11000   172 قطاعادارقم) (   رحم7)

سالا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( باوخميسات)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)609.
496I

SIMPLCOMPT CONSULTINGاا

BARRATECH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SIMPLCOMPT CONSULTING
RESIDENCEا12اIMMاAPPT(N°2ا
،اSINE(AV.ALLAL(EL(FASSIا

MARRAKECH(MAROCا،40000
BARRATECHاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملسارا
رقما237اشق7ارقما3اطريقا سفيا
مر كشا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116329
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BARRATECH
:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  كهرباء)ل الصالحاتا  عام7.

:) ملسار) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
طريقا سفي) (3 شق7ارقم) (237 رقم)

مر كش)-)40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):) ملغرباسن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
100)حص7) ( (:   س8دا ناسابنبر ء)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بنبر ء)   س8دا ناسا
مر كش) (1673 رقم) (1 س2ك2ما) حيا

40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بنبر ء)   س8دا ناسا
مر كش) (1673 رقم) (1 س2ك2ما) حيا

40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (25 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125412.
497I

HBLAWFIRM

SOFRADIS SA
إعالنامتعددا  قر ر ت

HBLAWFIRM
6,ا,Bd(Rachidiا,Rue(Farabiا

2ème(étageا,Résidence(Toubkalا
،20060ا،اCasablancaا,Gauthierا

Casablanca Maroc
SOFRADIS SAا»شرك7اا ملساهم7«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا55اشارعا
Allée des Jardinsاعينا  سبعا-ا-ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.51432

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)26)فبر ور)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
بمبلغ) رأسا ملالا تخف8ضا (- ماولي:)
درهما 8صبح) ()2،2500،000(
إلى) درهما ()4،000،000( من)

)1،500،000()درهمابد فعا وخسائر)
 ملس ل7ابإ غاء)أسهم.

على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
رأسا ملالا  شرك7) رفعا ماولي:)
إلى) درهما ()1.500.000( من)
)6،500،000()درهمامساهم7انقدو7.
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تعدولامقتض8اتا  نظاما ألسا�ضي)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
بمبلغ) محددا رأسا ملالا وحاليا (-
 65000 درهمامقسماإلى) (6500000
100)درهماق8م7ا سم78) سهمابق8م7)

 كلامنها.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726412.
492I

global audit partners

CEMOG
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
global audit partners

Avenue Hassan II rond pointا
،ا19اapptا3اsaint(exupéry(etgا
casablanca(marocا،20000

CEMOGاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا6ا
أكت2برارقما6ا  طابقا3اا  شق7ا3ا-ا

20100ا  د را  ب8ظاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510541
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (03
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CEMOG
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إد رة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ملطاعمال  فنادق.

 6 شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 -  3 )  شق7) (3 6)  طابق) أكت2برارقم)

20100)  د را  ب8ظاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

حص7) (HCRB :  750   شرك7)

بق8م7)75.000)درهما لحص7).

 200 ( (:   س8دةاعثمانابنشقرلن)

حص7ابق8م7)20.000)درهما لحص7).

  س8داغ28مابا يستي):))50)حص7)

بق8م7)5.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 01 عن2 نه) () (HCRB   شرك7)
ز لي7اشارعاسقر طالشق7ا ب2اطائر)

كارتي8ه) ملحقا -)  طابقا وخامسا (7

20370)  د را  ب8ظاء) معاريف)

 ملغرب.

  س8داعثمانابنشقرلناعن2 نه) ())

9)شارعا 2الياآرينا  طابق)1)معاريف)

20370)  د را  ب8ظاء) ملغرب.

عن2 نه) () با يستيا غ28ما   س8دا

الاغر ندام2ت)34220)الاغر ندام2ت))

فرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () با يستيا غ28ما   س8دا

الاغر ندام2ت)34220)الاغر ندام2ت))

فرنسا

ف8ل8ب) إوفا إومان2يلا   س8دا

ب8تش) (3 ف8الارقم) دول2رماعن2 نه) ()

 22630 حرلدة) عينا زنات7ا جر ندا

 ملحمدو7ا ملغرب

 6 عن2 نه) () فا 8دا غ28ما   س8دا

ز ه78)) حيا (24 شق7) حده2دا شارعا

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726521.

499I

 ئتمان78ا»مكتبا  در ساتاكنت2س«ا
ش.ح.م.م

ASC INTERNATIONAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

 ئتمان78ا»مكتبا  در ساتاكنت2س«ا
ش.ح.م.م

13،ازنق7ال دازيز،ارقما4،اأكد لا
  رباطا،ا10090،ا  رباطا ملغرب
ASC INTERNATIONALاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  س2ي�ضي،ا
زنق7ابنيامسكين،امشرلعا  ل8م2نا
  س2ي�ضي،اعمارةاA5،اشق7ا1،ا
  طابقا ألر�ضيا-ا10170ا  رباطا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.120349
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)01)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)
مسكين،) بنيا زنق7ا »  س2ي�ضي،) من)
عمارة) مشرلعا  ل8م2نا  س2ي�ضي،)
(- 1،)  طابقا ألر�ضي) شق7) (،A5
(،22« إلى) 10170)  رباطا ملغرب«)
زنق7ال دازيز،)رقم)1،)أكد ل)-)10090 

  رباط)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابا رباط)

2021)تحتارقم)116130.
500I

STE FIDUCIAIRE D’AUDITا
CHARAKA

ZNADA NEGOCE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

STE FIDUCIAIRE D’AUDITا
CHARAKA

AV YAKOUB EL MANSOURا
ENTRÉEا1اRESIDENCE(AHLAMا
4اETAGEا10ا°B(BUREAU(Nاا

،40000ا،GUELIZ(MARRAKECHا
marrakech maroc

ZNADA NEGOCEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اادل رالالدا
غ2م8دارقما1اجماع7األالدا  قرن،ا
 2ناسدةاقلع7ا  سر غن7ا-ا43000ا

قلع7ا  سر غن7ا ملغربا.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.3299

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا (ZNADA NEGOCE
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
مقرهاا إلجتماعي)) لعن2 نا درهما
1)جماع7األالد) دل رالالداغ2م8دارقم)
قلع7ا  سر غن7)   قرن،) 2ناسدةا
قلع7ا  سر غن7ا ملغرب)) (43000  -
م2 رد) علىا نت8ج7ا عدما وحص2لا

  تم2يل.
لاعين:

ل) ( عاشر) ( ( ن2را  دون)   س8د)ة()
رقم) ف8الا (01 حيا  هناء) ( عن2 نه) ()
قلع7) قلع7ا  سر غن7ا (43000  57

  سر غن7اكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)16)و2ن28)2021)لفي))دل رالالد)
ألالدا  قرن،) جماع7ا (1 رقم) غ2م8دا
 43000 (- قلع7ا  سر غن7)  2ناسدةا

قلع7ا  سر غن7ا ملغرب).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابقلع7ا  سر غن7))بتاريخ)13 
و2 28ز)2021)تحتارقم)325/2021.
501I

FIDUCIAIRE EL IDRISSIا
KHADIJA

 MACHINES ET
 FOURNITURES

 INDUSTRIELLES AU
«MAROC  « MFIM

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FIDUCIAIRE EL IDRISSIا

KHADIJA

IMM(F(NAJMATاAPPT(N°1ا

،24000ا،اJANOUB(II(EL(JADIDAا

EL JADIDA MAROC

MACHINES ET FOURNITURESا

INDUSTRIELLES AU MAROCاا

MFIMا««اشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما7ا

نجم7ا و ن2با4اعمارةاماا-ا24000ا

 و دودةا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.2251

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)01)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(- ( 4)عمارةام) 7)نجم7ا و ن2ب) »رقم)

إلى)»مرأب) 24000) و دودةا ملغرب«)

 13 3)عمارةاك) إقام7انجم7ا و ن2ب)

م)-)24000) و دودة)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( باو دودة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26672.

502I

STE AUCOGEST SARL

TAKAD IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

STE AUCOGEST SARL

HAY(AL(QODSا3909اRUEا6ا°Nا

INEZGANEا،86360ا،اDCHEIRAا

MAROC

TAKAD IMMOااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما27ا

بل2كا07ا  زنق7ا29احيا  عربا

ت8ك2يناا-ا20044ا كادورا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

42235

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (10

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. TAKAD IMMO

منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

حيا  عرب) (29 07)  زنق7) بل2ك) (27

ت8ك2ين))-)20044) كادورا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 200.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةا مالافاطم7):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دابنحدلا سام7):))400)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

400)حص7) ( (:   س8دابنحدلاأنس)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 6400 (: بنحدلا بر ه8م)   س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بنحدلا بر ه8ما   س8دا

بل2كارقمم)07)  زنق7)33)حيا  عرب)

ت8ك2ين)20044) كادورا ملغرب.

عن2 نه) () فاطم7ا أمالا   س8دةا

بل2كارقمم)07)  زنق7)33)حيا  عرب)

ت8ك2ين)20044) كادورا ملغرب.

عن2 نه) () أنسا بنحدلا   س8دا

بل2كارقمم)07)  زنق7)33)حيا  عرب)

ت8ك2ين)20044) كادورا ملغرب.

عن2 نه) () أسام7ا بنحدلا   س8دا

بل2كارقمم)07)  زنق7)33)حيا  عرب)

ت8ك2ين)20044) كادورا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () بنحدلا بر ه8ما   س8دا
بل2كارقمم)07)  زنق7)33)حيا  عرب)

ت8ك2ين)20044) كادورا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)101623.

503I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

EL MOHIT CAR
إعالنامتعددا  قر ر ت

FIDUCIAIRE EL IDRISSIا
KHADIJA

IMM(F(NAJMATاAPPT(N°1ا
،24000ا،اJANOUB(II(EL(JADIDAا

EL JADIDA MAROC
EL MOHIT CARا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اتجزئ7ا

 ملناراز/2ارقما52ا-ا24000ا و دودةا
 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.9299
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)04)و2ن28)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 900000.00 بمبلغ) زيادةارأسا ملالا
درهم) (100000.00 درهما يرتفعامن)
طريق) عنا درهما (1000000.00 إلى)
دو2نا  شرك7) معا مقاص7ا  جر ء)

 ملحددةا ملقد رالا ملستحق7
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
من) تمدودا  غرضا قررا  شركاء)
(-   شرك7ابإضاف7ا ألنشط7ا  تا 78:)

  نقلا  س8احي)-)  نقلا ملدر�ضي
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)

مساهمات
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

رأسا ملال
بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

غرضا  شرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( باو دودة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26673.
504I

comptasultlta sarl

JIM SAKANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
comptasultlta sarl

تجزئ7اخدوج7ازنق7ال دالرغ7ا  رقما
241ا  طابقا الللا  درلةابرش8دا،ا

26202،ا  درلةا ملغرب
JIM SAKANEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
ماج2ريلا ملدخلارقما1ا  رقما
 ملكتبا4ا  طابقا ألللا-ا26202ا

  درلةابرش8دا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

15455
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 JIM (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SAKANE
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

غقاري.
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
1)  رقم) رقم) ماج2ريلا ملدخلا
 26202 (- 4)  طابقا أللل)  ملكتب)

  درلةابرش8دا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: خا دا وتا علي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داب2شتىا  زرفي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داخا دا وتا علياعن2 نه) ()

 163 حيا  فصلاشارعا رف2دا  رقم)

20000)  د ر  ب8ضاء) عينا  شق)

 ملغرب.

عن2 نه) () ب2شتىا  زرفيا   س8دا

1413/ه16  تجزئ7ا ملسيرةا  رقم)

20202)  درلةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ب2شتىا  زرفيا   س8دا

1413/ه16  تجزئ7ا ملسيرةا  رقم)

20202)  درلةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2021)تحتارقم)263.

505I

KHOUYI BADIA

 AFRICA-NOR AGRI SARL 

AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

KHOUYI BADIA

MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

 ملغرب

اAFRICA-NOR AGRI SARL AUاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  تالن8اتا

س8ديا بر ه8ما وتاب2رزليناا-ا

51000ا وحاجبا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53295

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (07

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. AFRICA-NOR AGRI SARL AU

غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستير دال)

  تصدور-)أعمالامتن2ع7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)  تالن8ات)

(- ( ب2رزلين) س8ديا بر ه8ما وتا

51000) وحاجبا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا فرياساو2سف))):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا فرياساو2سف)))عن2 نه) ()
بحيا ملسيرة)2)زنق7)2)رقم)09 51000 

 وحاجب)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا فرياساو2سف)))عن2 نه) ()
بحيا ملسيرة)2)زنق7)2)رقم)09  51000 

 وحاجب)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (21 بتاريخ) ( بمكناس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2510.

506I

semos services

SEMOS SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

SEMOS SERVICESاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما314،ا

تجزى7اسع8داحجياطريقا  قن8طرةا

سالا11160اسالا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

33425

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (26

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SEMOS SERVICES

مم2ن) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

حفالتالاقاع7اشايالامقهى.

رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

))طريق) ( ( ))سع8داحجي) 314،)تجزى7)

  قن8طرةاسال)11160سالا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 (: وحل2) سع8دةا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () وحل2ا سع8دةا   س8دةا

رقم)314،)تجزى7))سع8داحجي)))طريق)

  قن8طرة)11160)سالا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () وحل2ا سع8دةا   س8دةا

314،)تجزى7اسع8داحجياطريق) رقم)

  قن8طرة)11160)سالا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (23 بتاريخ) بسالا  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)439.

507I

MELIUS CONSULTING

REGI’6
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 ستمر رانشاطا  شرك7
MELIUS CONSULTING

رقما49ا،ازنق7اسعداإبناأبيالقاصا،ا
  طابقا  ثانيا،امكتبارقما3اأ ز سا
 2رين،ا20120،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
REGI’6ا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما6،ا
زنق7ا  طان،احيا  ز سا 2رين،ا-ا-ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
» ستمر رانشاطا  شرك7«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.347709

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
ما) تقررا (2021 و2ن28) (24 في)  ملؤرخا
رغم) حلا  شرك7ا بعدما ولي:قر را

 وخسائرا ملس ل7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 14 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726257.

502I

comptable - lafrikh said 

MAINTELIVE sarl au
إعالنامتعددا  قر ر ت

comptableا-اlafrikh(said
،اassaka(Khénifraا01اrueا60ا°Nا

bejaad(marocا،25063
MAINTELIVE sarl auاا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ادل را

 مهرلقاجماعهاس8دياالميناكهفا
  نس2ر-اخن8فرةا-ا-ا54002اخن8فرةاا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.3441

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)05)و2 28ز)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا :)  ذيا (01 رقم) قر را

ماولي:) ملصادق7اعلى))ب8ع)) وحصص)

على) ونصا :)  ذيا (02 رقم) قر را

ماولي:))تغ8يرا  تسم78ا  شرك7)

على) ونصا 03:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)ت2س8عا  هدفا الجتماعي)

على) ونصا :)  ذيا (04 رقم) قر را

ماولي:)تع8ينا ملسير)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حصص) ( ب8عاجم8ع) (  ملصادق7اعلى)

 100 بثمن) (1000   س8دامحمداأز 2)

درهما لحص7ا  2 حدة)،) لىا  سس8د)

مشناناو2سف))حص7ا لس8د)

بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:))

 STE AZLOU(7تغ8يرا  تسم78ا  شرك

 LOCATION AGRICOLE SARL AU

 MAINTELIVE(لىا  تسم78ا و دودة 

sarl au

بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

باضاف7) ت2س8عا  هدفا الجتماعيا

لآ 8ات) :) صالحا  س8ار تا  نشط7)

(، ،) ملفالض7)  الشغالا  ععم2م78)

نقلا  سلع)،) الستير دالا  تصدور)

على) ونصا 14:)  ذيا رقم) بندا

تع8ينا  س8دامشناناو2سف) ماولي:)

مسيرالح8دا لشرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخن8فرة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)222.

509I

Mautassin Haute Couture

Mautassin Haute Couture
إعالنامتعددا  قر ر ت

Mautassin Haute Couture

رقما72اشارعا ملسيرةا وخضر ء،ا

  طابقا ألر�ضي،احيار سينا،ا

20100،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

Mautassin Haute Coutureا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د«
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لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا72اشارعا
 ملسيرةا وخضر ء،ا  طابقا ألر�ضي،ا
حيار سين،ا  د را  ب8ضاءا-ا20100ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.263507

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)02)وناور)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
»إد رةاد ر) تغ8يرانشاطا  شرك7امن)
شر ء) لا »ب8عا إلى)  ألزياء)  ر ق78«)

 ملالبسا و اهزةابا تقس8ط«.
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 3:)  ذيا رقم) بندا
لاشر ء) ملالبسا و اهزة) ب8عا ماولي:)

با تقس8ط
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723300.
510I

fiduciaire(capital(orient
IYAD LISSAKANE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

fiduciaire(capital(orient
RESIDENCEا,RUE(IBN(ROCHDا
7ا°EME(ETAGE(Nا3ا,EL(BARAKAا
OUJDAا،60000ا،اoujda(maroc
IYAD LISSAKANEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااشارعا

ف8صلا بناعبدا  عزيزاتجزئ7اابنحم2اا
رقما203ا-ا60000الجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

35229
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 مارس) (04
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 IYAD (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.LISSAKANE
:) ألشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)
ـ)منعش))عقاري)-) (  ملختلف7األا  بناء)

أشغالا و بصال  دوك2ر.
شارع) ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ف8صلا بناعبدا  عزيزاتجزئ7))بنحم2))

رقم)203 - 60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: محمدا خم2ل) ( (   س8د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()) محمدا خم2لا   س8دا
شارعاف8صلا بناعبدا  عزيزاتجزئ7))
لجدة) (60000  203 رقم) ( بنحم2)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()) محمدا خم2لا   س8دا
شارعاف8صلا بناعبدا  عزيزاتجزئ7)
لجدة) (60000  203 رقم) ( ( بنحم2)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (21 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2020)تحتارقم)1514.

511I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMAا
SARL AU

 ART DU TRAITEMENT ET
RECYCLAGE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE FARDI FATIMAا
SARL AU

20اAPPTا2اLOT(BELFAKIR(ETGا
،اMEDIOUNA(CASABLANCAا9ا

MEDIOUNA(MAROCا،20490
ART DU TRAITEMENT ETا

RECYCLAGEاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا75اBDا
ANFA ANGLE RUE CLOS DEا
EME(ETG(APPTا9اPROVENCEا
20000ا-اCASABLANCAاB108ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

470761
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 غشت) (06
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 ART DU TRAITEMENT ET

.RECYCLAGE
معاو 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  نفاواتالإعادةا  تدلير.
 BD  75 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETG APPT
 B102 CASABLANCA - 20000

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دادحدلحاخا د):))400)حص7)

بق8م7)40.000)درهما لحص7).
  س8دادحدلحاعبدا  قادر):))300 
حص7ابق8م7)30.000)درهما لحص7).

 300 ( (: محمد) دحدلحا   س8دا
حص7ابق8م7)30.000)درهما لحص7).
  س8دادحدلحاخا د):)400)بق8م7)

40.000)درهم.
 300   س8دادحدلحاعبدا  قادر):)

بق8م7)30.000)درهم.
 300 (: محمد) دحدلحا   س8دا

بق8م7)30.000)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () خا دا دحدلحا   س8دا
77)  درلة) رقم) (2 مخل2ف) تجزئ7ا

26202)برش8دا ملغرب.
عبدا  قادر) دحدلحا   س8دا
مدو2ن7) دل را هالالتا عن2 نه) ()
29490)  د ر  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب.
عن2 نه) () محمدا دحدلحا   س8دا
دل را هالالتامدو2ن7ا  ب8ضاء)29490 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () خا دا دحدلحا   س8دا
77)  درلة) رقم) (2 مخل2ف) تجزئ7ا

26202)برش8دا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

شتنبر)2020)تحتارقم)744607.

512I

COMPTADAM SARL AU

STEP TOUR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

COMPTADAM SARL AU
HAY(ELا5677ا°Nا185اRUEا

KENITRAا،14000ا،اOUAHDAا
MAROC

STEP TOURاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا149اقطاعا
دا ملغربا  عربيا  ت2سعيارقما2ا
  قن8طرةا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

56435
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 شتنبر) (04
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15712

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STEP (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.TOUR
:) ملقالل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لنقلا ألفر د.
 149 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
دا ملغربا  عربيا  ت2سعي) قطاعا
14000)  قن8طرة) (- 2)  قن8طرة) رقم)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: عمري) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 1.000 (: عمري) و2سفا   س8دا

بق8م7)100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () عمريا و2سفا   س8دا
149)قطاعادا ملغربا  عربيا  ت2سعي)
14000)  قن8طرة) 2)  قن8طرة) رقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عمريا و2سفا   س8دا
149)قطاعادا ملغربا  عربيا  ت2سعي)
14000)  قن8طرة) 2)  قن8طرة) رقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
تحت) (- بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قن8طرة)

رقم)-.
513I

مكتبام2�ضىارش8د

GHIDAN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

مكتبام2�ضىارش8د
عمارةا1اشق7ا11ازنق7ا  ص2يرةا

شارعامحمدا وخامساماجا،ا50000،ا
مكناسا ملغرب

GHIDANاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 ألر�ضيا تعالن78اطا ع7اسبعاع28ناا

-ا51000ا وحاجباا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53677
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GHIDAN
تس2يق) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مستلزماتا  هاتف.
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ألر�ضيا تعالن78اطا ع7اسبعاع28ن))-)

51000) وحاجب)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: واسين)   س8دا قدوما

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () واسينا   س8دا قدوما
عما 7) ع28نا تعالن78ا  طا ع7اسبعا

 وحاجب)51000) وحاجبا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () واسينا   س8دا قدوما
عما 7) ع28نا تعالن78ا  طا ع7اسبعا

 وحاجب)51000) وحاجبا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (12 بتاريخ) ( بمكناس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3172.

514I

STE COMPTAZUR

STE BZBTP SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE COMPTAZUR
زنق7ال ديا ملخازنارقما17اتازةا
  سفلىاتازة،ا35000،اتازةا ملغرب
STE BZBTP SARL AUاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

طنج7اإقام7احفص7ارقما14اااتـــــازةا
35000اتـــــازةا ململك7ا ملغرب78
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6077
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (19
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BZBTP SARL AU
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلف7الا النعاشا  عقاري).
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تـــــازة) ( ( (14 طنج7اإقام7احفص7ارقم)

35000)تـــــازةا ململك7ا ملغرب78.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 90.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
((: ( عبدا  عزيز)   س8دا  زليبع7ا
900)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبدا  عزيز))   س8دا  زليبع7ا
بنيا نت)) خل8ف7ا بنيا دل را عن2 نه) ()

35000)تـــــازةا ململك7ا ملغرب78.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  عزيز))   س8دا  زليبع7ا
بنيا نت)) خل8ف7ا بنيا دل را عن2 نه) ()

35000)تـــــازةا ململك7ا ملغرب78
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (21 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)341.
515I

ن8جاك2نس2 تين
خيط طرانس

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

ن8جاك2نس2 تين
 الدريس78اطنج7،ا90030،اطنج7ا

 ملغرب
خ8طاطر نساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطنج7ا

زنق7اغزلةا وخندقا-ا90070اطنج7ا
 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.91677

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 أبريل) (04  ملؤرخافي)
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاخ8ط)
 100.000 رأسما ها) مبلغا ( طر نس)
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
 90070 (- طنج7ازنق7اغزلةا وخندق)

طنج7ا ملغربانت8ج7ال):) ملنافس7.
طنج7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
90070)طنج7) (- زنق7اغزلةا وخندق)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) ) وخ8اطيا طارق) (   س8د)ة()
طنج7) (90070 طنج7) عن2 نه) ()

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (24 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)5292.
516I
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ACT FINANCE

CIUDAD BTP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ACT FINANCE

MOULAY(IDRISSاا169BDا

،20360ا،اN°3ا2اETAGEا,1erا

CASABLANCA MAROC

CIUDAD BTPاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  هدىازنق7امحمدابلفرجا قام7ا90ا

طابقا3ا  شق7ا15اس8ديام2منا-ا

20200ا  درا  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

505203

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CIUDAD BTP

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

متن2ع7الأعمالابناء.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 90   هدىازنق7امحمدابلفرجا قام7)

(- س8ديام2من) (15 3)  شق7) طابق)

20200)  درا  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 4.500 ( (: مرزلق) عمادا   س8دا

حص7ابق8م7)45.000)درهما لحص7).

  س8دةاك2ثرامرزلق):))500)حص7)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعمادامرزلقاعن2 نه) ()د ر)
ل داحدةاس8دياح اجال داحساراتط)
مل8ل)20200)  درا  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () مرزلقا ك2ثرا   س8دةا
حرلدة)) عينا رقم105) كرستالا د را

20200) ملحمدو7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعمادامرزلقاعن2 نه) ()د ر)
ل داحدةاس8دياح اجال داحساراتط)

مل8ل)20200)  درا  ب8ضاء) ملغرب
عن2 نه) () مرزلقا ك2ثرا   س8دةا
حرلدة) عينا رقم105) كرستالا د را

20200) ملحمدو7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)721415.
517I

د ديال صل

AKHAWINE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
د ديال صل

شارعا  سلطانام2الياو2سفا
رقما10ا-اصابا322ا،ا32000،ا

 وحس8م7ا ملغرب
AKHAWINEاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياأجدورا
  عل8ا-أجدورا-ا35052ا وحس8م7ا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2241

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
رأسما ها) مبلغا ( (AKHAWINE
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000,00
(- أجدورا  عل8ا-أجدور)  إلجتماعيا
(: 35052) وحس8م7ا ملغربانت8ج7ال)

س2ء) أللضاعا القتصادو7.
أجدور) مقرا  تصف78ابا لاحددا
35052) وحس8م7) (- أجدور) (-  العلى)

 ملغرب.)

لاعين:
ل) جمالا (   س8د)ة() وخطابي)
أجدورا  عل8ا-أجدور) حيا عن2 نه) ()
كمصفي) 35052) وحس8م7ا ملغربا

)ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 23 بتاريخ) ( باوحس8م7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)224.

512I

MOUSSAOUI HAJJI

MOKRIT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
MOUSSAOUI HAJJI

NOUVELLE(CITEاN°07ا08اRUEا
ERFOUDا،52200ا،اERFOUDا

MAROC
MOKRITاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرا لالدا
ب2زياناعربا  صباحازيزا رف2داا-ا

52223ا رف2دا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.9527

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ب2علي) محمدا )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (150
450)حص7ا فائدة))  س8د))ة() حمد)

  دري�ضي))بتاريخ)22)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة() سماع8لام2من)
150)حص7ا جتماع78امناأصل)450 
)ة() حمد) )  س8د) حص7ا فائدة)

  دري�ضي))بتاريخ)22)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 05 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)320/2021.

519I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

 SOCIETE DE BISCUITERIE
CONFISERIE AMIN
إعالنامتعددا  قر ر ت

AUDIT CONSEIL ET GESTIONا
DES ENTREPRISE

05اRUE MANSOUR EL ABIDIا
،20330ا،ا1er(étage(MAARIFا

CASABLANCA MAROC
SOCIETE DE BISCUITERIEا

CONFISERIE AMINاا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ادل را
حفاو7األالداحدلاب2سك2رةا-ا-ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.69963

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)24)مارس)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 مل2 فق7اعلىاشريكاجدودابشخص:)

  س8دةاإوج2األسرغين
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  س8داعلياأحم2ض)،)وتبرعابـ)50.272 
وملكهاافي) ( (57172 حص7امناأصل)
•)  س8د) (   شرك7اعلىا  نح2ا  تالي:)
حص7) (46.026  بر ه8ما حم2ض)
 1،286 أحم2ض) •)  س8دا وحسينا
ألسرغين) إوج2ا •)  س8دةا حص7)

3،500)حص7
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
عن2 نا ملقرا الجتماعي)) تصح8حا
وحفاو7) (11.5 كم) مدو2ن7ا بطريقا

ب2سك2رة)-)  د را  ب8ضاء
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
ونص) 7-6:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)  رأسمالا الجنماعي) علىا
علي) (: كاالتي) مقسما (7.000.000
•)  س8د) درهم) (630.000  حم2ض)
درهم)) (5.250.000  بر ه8ما حم2ض)
•)  س8دا وحسيناأحم2ض)770.000 
ألسرغين) إوج2ا •)  س8دةا ( درهم)

350.000)درهم)
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بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)

مدو2ن7) طريقا (: (  ملقرا الجتماعي)

-)  د ر) ب2سك2رة) وحفاو7ا (11.5 كم)

  ب8ضاء

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726139.

520I

audilex accounting

ARTOURISME
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

audilex accounting

rue al mouzdalifa imm samiا

marrakechا،40000ا،اn°17ا

maroc

ARTOURISMEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياTalatا

N’toudayt DR taouiloultا

commune guemassa provinceا

41002ا-اchichaoua(Marrakechا

Chichaoua Maroc

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1237

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ARTOURISME

(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

.Exploitant de maison d’hote

 Talat (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 N’toudayt DR taouiloult
 commune guemassa province
 chichaoua Marrakech - 41002

.Chichaoua Maroc
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 Faiz Oumaima :  1.000(س8دة  

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
فاوزا لماومااعن2 نه) () ( (   س8دة)
 سك2نا مزميزامر كش)42103) مزميز)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
فاوزا لماومااعن2 نه) () ( (   س8دة)
 سك2نا مزميزامر كش)42103) مزميز)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( بامنتان2ت)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)242/2021.
521I

مكتبام2�ضىارش8د
MARZOUKA

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

مكتبام2�ضىارش8د
عمارةا1اشق7ا11ازنق7ا  ص2يرةا

شارعامحمدا وخامساماجا،ا50000،ا
مكناسا ملغرب

MARZOUKAاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
 الر�ضيا تعالن78اطا ع7اسبعاع28نا-ا

51000ا وحاجبامغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53675
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MARZOUKA

:) الشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملختلف7.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 الر�ضيا تعالن78اطا ع7اسبعاع28ن)-)

51000) وحاجبامغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 330 ( (:   س8دا قدوما وحسن)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا قدوماعبدا  سالم):))340 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا قدومامحمد):))303)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  سالم)   س8دا قدوما

سبع) تعالن78ا  طا ع7ا عن2 نه) ()

51000) وحاجب) ع28نا وحاجب)

مغرب.

عن2 نه) ()   س8دا قدوما وحسنا

تعالن78ا  طا ع7اسبعاع28نا وحاجب)

51000) وحاجبامغرب.

عن2 نه) () محمدا   س8دا قدوما

تعالن78ا  طا ع7اسبعاع28نا وحاجب)

51000) وحاجبامغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  سالم)   س8دا قدوما

سبع) تعالن78ا  طا ع7ا عن2 نه) ()

51000) وحاجب) ع28نا وحاجب)

مغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (12 بتاريخ) ( بمكناس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3176.

522I

KAMAR BENOUNA.

SELECTALENT ش م م
إعالنامتعددا  قر ر ت

KAMAR BENOUNA

34ا،اRUE(CHARAM(ACHAYKHا

Casablanca(MAROCا،20160

SELECTALENTاشاماماا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا47اشارعا

 لالاواق2تاا  طابقا وخامساا-ا

24450ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.436359

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)23)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:))
ر جي) ( معاون7ا ستقا 7ا  س8دةاسناء)

منامهاما  تس8ير)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)0:)  ذياونصاعلىاماولي:)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725727.

523I

NEW CHALLENGEا

CONSULTING

PARAPHARMACIE ZOUHIR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

NEW CHALLENGEا

CONSULTING

126اشارعا بر ه8ما  رلد نياحيا

  هدىا،ا25000،اخريبك7ا ملغرب

PARAPHARMACIE ZOUHIRا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا79ابل2كا

جاحيا الملاب2جنيب7ا-ا25000ا

خريبك7ا ملغرب.
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تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.6511

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)09)مارس)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

(- ب2جنيب7) حيا الملا جا بل2كا (79»

 32« إلى) خريبك7ا ملغرب«) (25000

بل2كاجاحيا  فتحاب2جنيب7))-)25000 

خريبك7)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)26)مارس)

2021)تحتارقم)157.

524I

FIDU.PRO CONSULTING

L’ACADEMY BY F

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ت2س8عانشاطا  شرك7ا

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقىاشارعا م8لازلالالازنق7اغ8ثلا

  طابق11ارقما29اا  د را  ب8ضاءا،ا

0،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

L’ACADEMY BY Fااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيازنق7ا

ج2رجاساندا  عمارةا3ا  رقما7ا

  طابقا2اا  د را  ب8ضاءا-ا0000اا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تمت) (2021 مارس) (15 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):

 الستير دالا  تصدور.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724762.

525I

MIMOUZA

مجموعة مدارس تشارلز بوفارد 

 GROUPE SCOLAIRE الخاصة

CHARLES BOUVARD PRIVE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

MIMOUZA

130زنق7ام8م2زةاحيا  ر ح7ا

ب2س8ج2را،ا20200،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

مجم2ع7امد رساتشار زاب2فاردا

 وخاص7اGROUPE SCOLAIREا

CHARLES BOUVARD PRIVEا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  تجزئ7ا

22ا  حيا  صناعيالفاقا)افر را(ا  حيا

 وحسنيا-ا20230ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509215

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (27

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ب2فارد) تشار زا مد رسا مجم2ع7ا

 GROUPE SCOLAIRE  وخاص7)

.CHARLES BOUVARD PRIVE

-)  تعل8م) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

لدرلس) درجاته،) بمختلفا   عاما

  تق2ي7).

:)  تجزئ7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

22)  حيا  صناعيالفاق)))فر ر)()  حي)

20230)  د را  ب8ضاء) (-  وحسني)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 50.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا سمينا حمد):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 50 ( (:   س8دةا  ركر كيا  سعدو7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (50 ( (:   س8دا سميناعمر)

بق8م7)100)درهما لحص7).

50)حص7) (   س8دةا سمينامريم):)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةا سمينازينب):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا سمينا حمداعن2 نه) ()02 

تجزئ7ا لب7اشارعاعبد  هادياب2طا ب)

 نفا)20330)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

  س8دةاركر كياسعدو7اعن2 نه) ()

عبد  هادي) شارعا تجزئ7ا لب7ا (02

20330)  د ر  ب8ضاء) ب2طا با نفا)

 ملغرب.

عن2 نه) () عمرا   س8دا سمينا

 10 T)  رقم) عمارة) نادو7ا  قام7ا

20370)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () مريما   س8دةا سمينا

  92100 زتق7امارس8لاب2نتمبس) (73

ب2 2نغافرنسا.

عن2 نه) () زينبا   س8دةا سمينا

عبد  هادي) شارعا تجزئ7ا لب7ا (02

20330)  د ر  ب8ضاء) ب2طا با نفا)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا سمينا حمداعن2 نه) ()02 

تجزئ7ا لب7اشارعاعبد  هادياب2طا ب)

 نفا)20330)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725072.

526I

NEW CHALLENGEا
CONSULTING

SMART PICINE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

NEW CHALLENGEا
CONSULTING

126اشارعا بر ه8ما  رلد نياحيا
  هدىا،ا25000،اخريبك7ا ملغرب
SMART PICINEااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما23ا
تجزئ7ا ألنسامااخريبك7اا-ا25000ا

خريبك7ا ملغربا
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7165
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. SMART PICINE
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  تشط8بال  بناء).
 23 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 25000 (- ( خريبك7) ( تجزئ7ا ألنسام)

خريبك7ا ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: (   س8داعادلا  نشاط)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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عن2 نه) () (   س8داعادلا  نشاط)

دل را  بطاط2ةا لالداب2اعليا  ن2 ج7)

  برلج))26000)سطاتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () (   س8داعادلا  نشاط)

دل را  بطاط2ةا لالداب2اعليا  ن2 ج7)

  برلج))26000)سطاتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)01)و2 28ز)

2021)تحتارقم)336.

527I

SPHERE CONSEILS

ديفا تكنولوجي
إعالنامتعددا  قر ر ت

SPHERE CONSEILS

RESIDENCEا,اBD(BAHMADا

5EME(ETAGE(N°14اNOUFISSAا

CASABLANCAا،24000ا،ا,238ا

MAROC

دوفااتكن2 2جيا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:از لي7ا

شارعاال 7ا  8اق2تالزنق7ا  عرعار،ا

عمارةا9،اإقام7اكا يس،ا  طابقا4،ا

  شق7ا17ا  د را  ب8ضاءا ملغربا-ا

24000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.400249

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)17)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا ( رقم) قر را

ماولي:) قر را و معا  عاما الستثنائي)

بطلبا مل2 فق7ا  ذياصاغها  س8د)

رش8داحمالابب8ع)490)حص7)))بسعر)

مائ7ادرهما لحص7.  تياوملكها) (100

 CIRACI فيا  شرك7ا صاوحا  س8د)

رقم)) سفرا و 2 زا ل وحاملا (CAHIT

12DI13094

على) ونصا 2:)  ذيا ( رقم) قر را

لباإلجماع) قررا و معا  عاما ماولي:)

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7ادوفا)

تكن2 2جيامناشرك7))ح تامسؤل 78)

مسؤل 78) ح تا شرك7ا إلىا محدلدةا

محدلدةابشريكال حد.

قر رارقم))3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

قررا و معا  عاما الستثنائياباإلجماع)

قب2لا ستقا 7ا ملسيرا  ثانيا لشرك7:)

فإن) لبا تالي،) حمال،) رش8دا   س8دا

طرفا  س8د))) منا ستسيرا   شرك7ا

CIRACI CAHIT)كمسيرالح8دال فترة)

غيرامحدلدة))

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

ل7:)  ذياونصاعلى) (6 ( بندارقم)

نت8ج7االعتمادا  قر را  سابق)) ماولي:)

قررا و معا  عاما الستثنائياتعدول)

)  شرك7،) مناقان2ن) (7 ل) (6  ملادتين)

 8صبحاكا تاليارأسمالا  شرك7اوقدر)

ب100000)مائ7اأ فادرهم()مقسم7)

 100 حص7ابسعر) )أ ف() (1000 إلى)

ملك78) فيا م2زع7ا ( درهما لحص7)

 CIRACI CAHIT(س8د  

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726154.

522I

CLICKING CONSEIL MAROC

ALTWEEB
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CLICKING CONSEIL MAROC

شارعام2الياعبداهللااتجزئ7ا  بستانا
زنق7ا  فردلسارقما20ا،ا40090،ا

مر كشا ملغرب

ALTWEEBاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامكتبا

1ا إلقام7ا106اQارقماا2اإزيكيا-اIIا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116639

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ALTWEEB

در س7ال) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

تصم8مام2 قعا  2يبالاغيرها.

مكتب) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 II - إزيكي) (2 ( رقم) (Q  106 1) إلقام7)

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

عبدا  صمد) بح2صا   س8دا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).

(: عبدا  صمد) بح2صا   س8دا

%100)بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  صمد) بح2صا   س8دا

 752 رقم) عن2 نه) () زليا و ن2بيا

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  صمد) بح2صا   س8دا

 752 رقم) عن2 نه) () زليا و ن2بيا

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125675.

529I

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL

DAILA دعيلة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
إنشاءافرعاتابعا لشرك7

م2كادلراأسيستاآنداسيرفيسا
MOGADOR ASSIST ANDا

SERVICES SARL
رقما2احيابابادكا 7اشارعال دا
 ملخازنا  شق7ارقما3ابا طابقا

  ثانياا  ص2يرةا  ص2يرة،ا44000،ا
  ص2يرةا ملغرب

دع8ل7اDAILAااشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما175ا
تجزئ7اريحاناا  غزلةا  ص2يرةا-ا

44000ا  ص2يرةا ملغرب.
إنشاءافرعاتابعا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.3297

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)06)أبريل)2021)تقرراإنشاء)
تحتا  تسم78) ( تابعا لشرك7) ( فرع)
دع8لDAILA(7))لا  كائنابا عن2 ن))رقم)
)عمارةا إلدري�ضياف) 1)  طابقا  ر بع)
16)ملحق7ا ملس دا  كبيرا  د خل7) م)
ل) ) ملغربا 20000) كادور) (-  كادور.)
 ملسيرامناطرفا  س8د)ة()دع8ل7اعبد)

  كريم).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (20 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ص2يرة)

2021)تحتارقم)170.

530I

RONCALLI BUSINESS GROUP

 RONCALLI BUSINESS
GROUP

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

RONCALLI BUSINESS GROUP
31اشارعافاساعمارةاأطلسا  طابقا
4ارقما6ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
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RONCALLI BUSINESS GROUPا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا31اشارعا

فاساعمارةاأطلسا  طابقا4ارقما

6اا-ا90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112245

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RONCALLI BUSINESS GROUP

:)  2ساط7) غرضا  شرك7ابإوجاز)

فيامجالا  بناء.

31)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
فاساعمارةاأطلسا  طابق)4)رقم)6  - 

90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دابرلن2ارلنكالي):))250)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دارجانارلنكالي):))250)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 250 ( (: رلنكالي) ماط28ا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

250)حص7) ( (:   س8دامحمداجبير)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دابرلن2ارلنكالياعن2 نه) ()حي)

أشقاراجب8ل7)90000)طنج7ا ملغرب.

  س8دارجانارلنكالياعن2 نه) ()حي)

أشقاراجب8ل7)90000)طنج7ا ملغرب.

عن2 نه) () رلنكاليا ماط28ا   س8دا

طنج7) (90000 جب8ل7) أشقارا حيا

 ملغرب.

عن2 نه) () جبيرا محمدا   س8دا
 90050 46 حيامرجاب2ط8با ألعلىاأ)

أص8ل7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دارجانارلنكالياعن2 نه) ()حي)
أشقاراجب8ل7)90000)طنج7ا ملغرب

عن2 نه) () رلنكاليا ماط28ا   س8دا
طنج7) (90000 جب8ل7) أشقارا حيا

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244323.
531I

MA GLOBAL CONSULTING

PACK SOUSS
شرك7ا ملساهم7

تغ8يراتسم78ا  شرك7
MA GLOBAL CONSULTING

ز لي7اشارعاعبدا مل2منالازنق7افانا
زيالنداإقام7افض8ل7،ا  طابقا  ر بع،ا

20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
PACK SOUSSاشرك7ا ملساهم7
لعن2 نامقرهاا الجتماعياطريقا
  غاب7اأوتامل2لاأكادورا-ا20000ا

 كادورا ملغرب.
تغ8يراتسم78ا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا507
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتغ8ير) (2021 و2ن28) (21  ملؤرخافي)
 «PACK SOUSS«(تسم78ا  شرك7امن

. «DELASSUS CITRUS«(إلى
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)101210.
532I

EURODEFI MANAGEWELL

 EMITECH ENGINEERING
AFRICA

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EURODEFI MANAGEWELL

77,اBD(ELا,77اBD(EL(QODSا
CASABLANCAا،20000ا،QODSا

MAROC
EMITECH ENGINEERINGا
AFRICAاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا119اشارعا
عبدا مل2منا  طابقا2ارقما15ا  د را
  ب8ضاءا  د را  ب8ضاءا20360ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509713
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 EMITECH ENGINEERING

.AFRICA
:)  هندس7) غرضا  شرك7ابإوجاز)
،) الستعان7ابمصادراخارج78) ()ESO(
،) الستير د)  لخدماتا ملصدرة)

ل  تصدور.
 119 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 15 رقم) (2 شارعاعبدا مل2منا  طابق)
 20360   د را  ب8ضاء)  د را  ب8ضاء)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 EMC SAS :  1.000   شرك7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 4 عن2 نه) () (EMC SAS   شرك7)
 ALLEE DE LA RHUBARBE ZAC
 DES COMMUMNE  72260

.ACHERE FRANCE

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

 STEPHAN DANY   س8د)
 BIS  12 عن2 نه) () (LASSAUSSE
  ROUTE DE GUIGNONVILLE
72550 BANZAINVILLE FRANCE
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725670.

533I

GEANT CONSEIL

NAS BUILDING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GEANT CONSEIL
APTا183ا°LOT(IZDIHAR(Nا
،40000ا،اMARRAKECHا1ا

MARRAKECH MAROC
NAS BUILDINGاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 الزدهاراشارعا سفياعمارةاأا  شق7ا
رقماأا41امر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116209
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 NAS (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BUILDING
در سات) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
أنظم7) جدلىا ح2لا لإرشاد تا

 إلنتاج.
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تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 الزدهاراشارعا سفياعمارةاأا  شق7)

مر كش) (40000 (- مر كش) (41 رقماأ)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

100)حص7) ( (:   س8دانس8ماع2 د)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 06   س8دانس8ماع2 داعن2 نه) ()

02)حيا نسا سفي) عمارةاواميساس)

46000) سفيا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 06   س8دانس8ماع2 داعن2 نه) ()

02)حيا نسا سفي) عمارةاواميساس)

46000) سفيا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابمر كش))بتاريخ)-)تحتارقم)

534I

EURODEFI MANAGEWELL

DISCRET CONCEPT

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

EURODEFI MANAGEWELL

77,اBD(ELا,77اBD(EL(QODSا

CASABLANCAا،20000ا،QODSا

MAROC

DISCRET CONCEPTاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا119اشارعا

عبدا مل2منا  طابقا2ارقما15ا  د را

  ب8ضاءا  د را  ب8ضاءا20360ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507313

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (03

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.DISCRET CONCEPT

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لترك8با  رخام) لت2ريدا م2 دا  بناء)

دعم) لأيا ل  ك2 رتزا ل و ر نيتا

 الستير دال  تصدور.

 119 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 15 رقم) (2 شارعاعبدا مل2منا  طابق)

 20360   د را  ب8ضاء)  د را  ب8ضاء)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: عاف78) أحمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عاف78ا أحمدا   س8دا

عمارة) تجزئ7ا يساسف7ا  يساسف7ا
رقم)15 20000)  د را  بضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عاف78ا أحمدا   س8دا

عمارة) تجزئ7ا يساسف7ا  يساسف7ا
رقم)15 20000)  د را  بضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 17 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723066.

535I

GEN-SALES MOROCCO

جان سيلز موروكو

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

GEN-SALES MOROCCO

,6ا.Etgا,59Boulevard(Zerktouniا

CASABLANCAا،20050ا،ا18ا°Nا

MAROC

جاناس8لزام2رلك2اشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لاعن2 نامقرهاا الجتماعيا59اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا6ارقما12ا-ا

20050ا  د ر  ب8ضاءا.

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.462117

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماتح2يل) (2021 ماي) (17  ملؤرخافي)

  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)

»شرك7اح تا ملسؤل 78) إلى)   2ح8د«)

 ملحدلدة«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726211.

536I

FLASH ECONOMIE

 PHARMACIE NOUR AL

IMANE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

PHARMACIE NOUR AL IMANE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياتجزئ7امنزها

  درلةاتجزئ7ارقما44ا  درلة

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

15461

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا شكلا  شرك7:)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها)) بمختصرا  القتضاء)

: PHARMACIE NOUR AL IMANE

غرضا  شرك7ابإوجاز):)ص8د 78

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

منزها  درلةاتجزئ7ارقم)44))  درلة

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 (: إومانا  بد لي)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نها) إومانا  بد ليا   س8دةا

بل2كا ملعلمازنق7)210)رقم)70) أل ف7))

  د را  ب8ضاء.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نها) إومانا  بد ليا   س8دةا

بل2كا ملعلمازنق7)210)رقم)70) أل ف7))

  د را  ب8ضاء

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (09  البتد ئ78اببرش8دابتاريخ)

2021)تحتارقم)297.

537I
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GEN-SALES MOROCCO

جان سيلز موروكو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

GEN-SALES MOROCCO

,6ا.Etgا,59Boulevard(Zerktouniا

CASABLANCAا،20050ا،ا18ا°Nا

MAROC

جاناس8لزام2رلك2اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا  سادسا  شق7ا

12اا-ا20050ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.462117

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

رفع) تما (2021 ماي) (17 في)  ملؤرخا
رأسمالا  شرك7ابمبلغاقدره)»90.000 

إلى) درهم«) (10.000« أيامن) درهم«)

«100.000)درهم«)عناطريق):))تقدوم)

حصصانقدو7األاع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726211.

532I

sofoget

 societe nord africaine de la

silice traitee S.O.N.S.I.T
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

sofoget

rue(mohamed(qorriا37اا,Kenitraا

3اetا2ا°residence(chaimae(bur(nا

kenitra(marocا،14000ا،

societe nord africaine de laا

silice traitee S.O.N.S.I.Tاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااطنج7اا

شارعا سبان8ااإقام7امست2رةا  طابقا

2اشق7ا6ااا---------ااطنج7اا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.32207

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (15 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

ز كيا  سقاط) )ة() تف2يتا  س8د)

255)حص7ا جتماع78امناأصل)255 

ب2جمع7)) ( )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

ب2د ليابتاريخ)15)أبريل)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244234.

539I

GEN-SALES MOROCCO

جاناس8لزام2رلك2

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

GEN-SALES MOROCCO

,6ا.Etgا,59Boulevard(Zerktouniا

CASABLANCAا،20050ا،ا18ا°Nا

MAROC

جاناس8لزام2رلك2اشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا6ارقما12ا-ا

20050ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.462117

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (17 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

معنان) فؤ دا )ة() تف2يتا  س8د)

 100 حص7ا جتماع78امناأصل) (49

بدر) عليا )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  2دغيريابتاريخ)22)أبريل)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726211.

540I

FIDUCIAIRE NAKHIL

LAMAOUI ARCHI STUDIO 7
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE NAKHIL
.Bdاn°4ا.Apptا60ا°nا.Immاا

-اAbdelkrim(El(Khattabi(Guelizا
marrakechا،40000ا،اMarrakechا

maroc
7اLAMAOUI(ARCHI(STUDIOا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياامكتبا

رقما40ا  طابقا  ر بعاإقام7اب8لدونغا
بيزنيساسنترازنق7ا بناعائش7اجليزا
مر كش.ا-ا40000امؤ كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116291
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LAMAOUI ARCHI STUDIO 7
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  هندس7ا ملعماري7).
مكتب) ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
40)  طابقا  ر بعاإقام7اب8لدونغ) رقم)
بيزنيساسنترازنق7ا بناعائش7اجليز)

مر كش.)-)40000)مؤ كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.026.300)درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةاإوماناملالي):)تقدوماجم8ع)
 ألصلا  تجاريا ململ2كا هااكحص7)
فيا  شرك7) حص7() ع8ن78)10263)

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ملاليا   س8دةا ومانا
 45000  19 حياس8دياحساونارقم)

لرز ز تا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ملاليا   س8دةا ومانا
 45000  19 حياس8دياحساونارقم)

لرز ز تا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125921.

541I

LAWا&اDICKSSON(BUSINESSا
FIRM

AMM EXIM MAROC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
LAWا&اDICKSSON(BUSINESSا

FIRM
23ا23اRUE(JEAN(JAURESا
،20060ا،RUE(JEAN(JAURESا

Casablanca Maroc
AMM EXIM MAROCاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا5،اشارعا
ز ك2رة،احسانا-ا20000ا  رباطا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

142699
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2019 دجنبر) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 AMM (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.EXIM MAROC
:) ستير د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لتصدورا ملالبس.
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5،)شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

20000)  رباط) (- حسان) ز ك2رة،)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)100)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( بر ه8م) عزيزا   س8دا

 115 ،)  شق7) رياضا  2 ف7)  قام7ا

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

محمد) مدغريا عل2يا   س8دا

حسان) ز ك2رة،) شارعا (،5 عن2 نه) ()

20000)  رباطا ملغرب.

محسن) مدغريا عل2يا   س8دا

مان8ط2نس28ن) شارعا (،14 عن2 نه) ()

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

محسن) مدغريا عل2يا   س8دا

مان8ط2نس28ن) شارعا (،14 عن2 نه) ()

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

فبر ور) (05 بتاريخ) ( با رباط)   تجاري7ا

2020)تحتارقم)27257.

542I

GEN-SALES MOROCCO

جان سيلز موروكو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

GEN-SALES MOROCCO

,6ا.Etgا,59Boulevard(Zerktouniا

CASABLANCAا،20050ا،ا18ا°Nا

MAROC

جاناس8لزام2رلك2ااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا  سادسا  شق7ا

12اا-ا20050ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.462117

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تع8ين) تما (2021 ماي) (17 في)  ملؤرخا
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()معنان)

فؤ داكمسيرالح8د
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726211.
543I

CANOCAF SARL

STARSERV
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

CANOCAF SARL
شارعا و يشا مللكيازنق7ا وخنساءا
رقما7ا  طابقا  ثانيارقما03ا
  ناظ2ر،ا62000،اNADORا

MAROC
STARSERVاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

 ملسيرةارقما531ا-ا62000ا  ناظ2را
 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.16601

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 22)مارس)  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
مبلغ) ( (STARSERV   شريكا  2ح8د)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعياشارعا ملسيرةارقم)
531 - 62000)  ناظ2را ملغربانت8ج7)

ل):)-)نهاو7انشاطا  شرك7).
شارع) با مقرا  تصف78ا حددا لا
62000)  ناظ2ر))  -  531  ملسيرةارقم)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) )  عب2ريا علي)   س8د)ة()
ه2 ند ) (99135 ه2 ند ) عن2 نه) ()

ه2 ند اكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (11 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)973.

544I

MOUSSAOUI HAJJI

OASIS SANDS CAR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

MOUSSAOUI HAJJI

NOUVELLE(CITEاN°07ا08اRUEا

ERFOUDا،52200ا،اERFOUDا

MAROC

OASIS SANDS CARاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 ملسيرةا  طابقا  سفليارقما204ا

  ريصانيا-ا52450ا  ريصانيا ملغربا

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.14173

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 ماي) (31 في)  ملؤرخا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

OASIS SANDS CAR))مبلغارأسما ها)

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

تجزئ7ا ملسيرةا  طابق)  إلجتماعيا

  سفليارقم)204)  ريصاني)-)52450 

:) زم7افي) نت8ج7ال) (   ريصانيا ملغرب)

  قطاع.

تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا

 204 رقم)  ملسيرةا  طابقا  سفليا

  ريصاني)-)52450)  ريصانيا ملغرب)

.)لاعين:

ل) محبا ( ( حافظ)   س8د)ة()

 221 رقم) شارعا زياللا عن2 نه) ()

62000)  ناظ2ر) سل2 نا  ناظ2ر)

 ملغرب))كمصفي))ة() لشرك7.

طرزلتي) ( ( عبدا  كريم)   س8د)ة()

مكررازنق7ا بناح ر) (6 ( لاعن2 نه) ()

شارعا مل2حدون) (1 2)  طابق)   شق7)

فاس) (30000  ب8طاا  دكار تافاس)

 ملغرب))كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)339.

545I

NEOCOMPTADUNORD

DAHAR LIFT
إعالنامتعددا  قر ر ت

NEOCOMPTADUNORD

3اRUE(ALGISERAS(IB(RAJAEا

،90000ا،اTANGERاETAGE(N°34ا

TANGER MAROC

DAHAR LIFTاا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا قام7ا

بسماهللاارقما17ازنق7ابئرا نزرناا-ا

90000اطنج7ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.92232

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)02)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1-) ملصادق7اعلىاتف2يت)

ونص)  وحصصا الجتماع78:)  ذيا

علىاماولي:)تمتا ملصادق7اعلىاتف2يت)

حص7) (6   س8دةا  ز ه78ا  بجد لي)

لا  س8دامصطفىاضهار)  جتماع78ا

 23 ( 16)حص7الا  س8دةا  هاماضهار)

 23 ( لا  س8دةاحل8م7اضهار) حص7ا

حص7))لفيا وح8ازةا ملشترك7ا ل2رث7))1 

100)حص7ا فائدة)) حص7)))مناأصل)

ضهارب19  عثمانا منا  س8دا كلا

حص7الا  س8دا  ع2 7او2سفاب)50 

حص7))
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قر رارقم)-2تع8ينامسيراأخرا شرك7)
 لشرك7:)  ذياونصاعلىاماولي:)تمت)
تعينا  س8دا  ع2 7) (  ملصادق7اعلى)
و2سف))كمسيرا خرا شرك7ا لىاجانب)

 ملسير))  س8داعثماناضهار)
تح8ينا  قان2ن) (3- رقم) قر را
على) ونصا   سا�ضيا شرك7:)  ذيا
تح8ين) علىا تمتا ملصادق7ا ماولي:)

  قان2نا  سا�ضيا شرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم))-6 وحصصا الجتماع78:)
وقدماشركاء)   ذياونصاعلىاماولي:)
  شرك7ا ملساهم7ا  نقدو7ابملغاقدره)
:)  س8د)) درهمام2زع7اكتالي) (10000
5000)درهمال  س8د) (   ع2 7او2سف)

عثماناضهار))5000)درهم
بندارقم)-7رأسمالا  شرك7:)  ذي)
ونصاعلىاماولي:)رسمالا  شرك7اه2)
10000))عشرةاآالفادرهم()مقسم7)
إلى)100)حص7ابق8م7)100)درهم.)كل)
م2زع7) (100 إلى) (01 من) مرقما منهاا
ومللك) ( و2سف) كتالي:  س8دا  ع2 7ا
ضهار) عثمانا لا  س8دا حص7ا (50

ومللك)50)حص7
بندارقم))13)-)تسيرا  شرك7:)  ذي)
ونصاعلىاماولي:)تعين))كلامنا  س8د)
  ع2 7او2سف))لا  س8داعثماناضهار))

كمسيرونا شرك7املدةاغيرامحددة)
بندارقم)13)- المضاء:)  ذياونص)
بإمضاء) تلتزما  شرك7ا ماولي:) علىا
) ع2 7) مزدلجاملسيرياشرك7ا  س8د)
و2سفالا  س8داعثماناضهارو م8ع)

  2ثائقالعق2دا  شرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244292.
546I

SOUHAL CONSULTING

PARAMED CHAABI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SOUHAL CONSULTING
A-82اRUE(YOUGOSLAVIE(IMMا

،40000ا،GUELIZا14اAPPTا
MARRAKECH MAROC

PARAMED CHAABIاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  زه2را
2اعينا طيا  رقما52اعمارةا172ا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116755
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PARAMED CHAABI
غرضا  شرك7ابإوجاز):) ستير دال)

ت2زيعا ملستلزماتا  طب78).
:)  زه2ر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  172 عمارة) (52 عينا طيا  رقم) (2

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
غض8ف7) عبدا  سالما   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
غض8ف7) عبدا  سالما   س8دا
مر كش) (40000 مر كش) عن2 نه) ()

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
غض8ف7) عبدا  سالما   س8دا
مر كش) (40000 مر كش) عن2 نه) ()

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125204.

547I

RAISON CONSEIL

STE RADI BOIS
إعالنامتعددا  قر ر ت

RAISON CONSEIL

RUE AHMED LOUKILI RESIDا

،FESا5اETG(APPTا3اSENHAJIا

FES(MAROCا،30000

STE RADI BOISا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما

17اتجزؤةا  نماءابناس2رةافاسا-ا

30000افاسا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.34221

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)06)و2ن28)2012

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حصصا جتماع78) (1000 تف2يت)

منا  سبداضرفاةاعبدا  عاليا فائدة)

  س8دا  ر �ضياعبدا  رز ق..

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

في) مقاللا منا نشاطا  شرك7ا تغ8يرا

 ألشغالا ملختلف7ا لىابائعامست2رد

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7ا لى)

د ت) شرك7ا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  شريكا  2ح8د.

على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را

 Statut(منقح أسا�ضيا قان2نا ماولي:)

(Refondu

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7ا لى)

د ت) شرك7ا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

  شريكا  2ح8د.

بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
في) مقاللا منا نشاطا  شرك7ا تغ8يرا

 ألشغالا ملختلف7ا لىابائعامست2رد
بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حصصا جتماع78) (1000 تف2يت)
منا  سبداضرفاةاعبدا  عاليا فائدة)

  س8دا  ر �ضياعبدا  رز ق.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3374.
542I

FIDUCIAIRE EL HACHEMYا
TIZNIT

ID-CONTINENTAL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE EL HACHEMYا
TIZNIT

1127اLOT AINE ZERKA TIZNITا
TIZNIT(MAROCا،85000ا،

ID-CONTINENTALاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

 وتا مريبطا ملعدراص.با2513ا-ا
25000اتيزنيتا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

4917
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
ID- (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CONTINENTAL
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لا الغر ض) ل الرسا 8اتا   بضائعا

  غيرا ملصح2ب7اوحسابا  غير.
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:)دل را وت) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 مريبطا ملعدراص.ب)2513 - 25000 

تيزنيتا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 60.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 600 ( (:   س8دا داب2بريكامحمد)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا داب2بريكامحمداعن2 نه) ()
رفم)2)تجزئ7ا  2حدة)25000)تيزنيت)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا داب2بريكامحمداعن2 نه) ()
رفم)2)تجزئ7ا  2حدة)25000)تيزنيت)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
13)و2 28ز) )بتاريخ)  البتد ئ78ابتيزنيت)

2021)تحتارقم)334.
549I

CANOCAF SARL

STARSERV
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

CANOCAF SARL
شارعا و يشا مللكيازنق7ا وخنساءا
رقما7ا  طابقا  ثانيارقما03ا
  ناظ2ر،ا62000،اNADORا

MAROC
STARSERVاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اشارعا
 ملسيرةارقما531ا-ا62000ا  ناظ2راا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.16601

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 22)مارس)  ملؤرخافي)
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (STARSERV
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)

لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
مقرهاا إلجتماعياشارعا ملسيرةارقم)
531 - 62000)  ناظ2ر)) ملغربانت8ج7)

ل-)نهاو7انشاطا  شرك7).
لاعين:

ل) ( )  عب2ري) ( علي)   س8د)ة()
ه2 ند ) (99135 ه2 ند ) عن2 نه) ()

ه2 ند اكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
شارع) لفيا (2021 مارس) (24 بتاريخ)
62000)  ناظ2ر))  -  531  ملسيرةارقم)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (11 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)974.
550I

 ئتمان78احك8ما  رج2 نياش.م.ما
ح تا  شريكا  2ح8د

SR CASH   شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 ئتمان78احك8ما  رج2 نياش.م.ما
ح تا  شريكا  2ح8د

شارعامحمدا  زرقط2نيادرب11ارقما
16احيا  سالماليسالنامكناسا،ا

50020،امكناسا ملغرب
شرك7اااSR CASHاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

10ازنق7ا1ادكانا3،اإقام7ا ط8با3،ا
بلير،اا-ا50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53745ا
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
شرك7))) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.SR CASH
:) ألشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملختلف7األا  بناء..
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)عمارة)10 
زنق7)1)دكان)3،)إقام7ا ط8ب)3،)بلير،))

- 50000)مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داسميراخصال):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () خصالا سميرا   س8دا
 1 بل2كاأاإقام7ا ملستقبل) (11 شق7)
مكناس) م.جا شارعا و يشا مللكيا

50000)مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () خصالا سميرا   س8دا
 1 بل2كاأاإقام7ا ملستقبل) (11 شق7)
مكناس) م.جا شارعا و يشا مللكيا

50000)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)-.
551I

مستامن7اشام7

AUTO ECOLE MARCHICA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
AUTO ECOLE MARCHICAاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطريقا
تاليم7احياعاريضا1ا  طابقا3ا
  ناظ2را-ا62000ا  ناظ2را ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.20379

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2 28ز) (01 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)ة() سام7)) تف2يتا  س8د)
ب2حم8دي)160)حص7ا جتماع78امن)
)ة() )  س8د) 330)حص7ا فائدة) أصل)
جمالامز ينابتاريخ)01)و2 28ز)2021.
)ة() سام7)) تف2يتا  س8د)
ب2حم8دي)170)حص7ا جتماع78امن)
)ة() )  س8د) 330)حص7ا فائدة) أصل)
و2 28ز) (01 بتاريخ) محمدا  عمرل�ضيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 09 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2134.
552I

MECOMPTES
ARENA COM

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

MECOMPTES
1ا4EME ÉTAGE PLACEا
ZELLAQUA IMMEUBLEا

HELVETIAا  د را  ب8ضاء،ا20250،ا
  د را  ب8ضاءا ملغرب

ARENA COMاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا54-56ا
شارعا  ف2ر تا  طابقا3ا  رقما26ا
معاريفا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.176397

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
رأسما ها) مبلغا ( (ARENA COM
مقرها) لعن2 نا درهما (550.000
شارعا  ف2ر ت) (54-56  إلجتماعي)
(- معاريف) (26 3)  رقم)   طابق)
20000)  د را  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

ل):)إفالسا  شرك7.
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 54-56 لاحددامقرا  تصف78اب)
 26 3)  رقم) شارعا  ف2ر تا  طابق)
20000)  د را  ب8ضاء) (- معاريف)

 ملغرب.)
لاعين:

)  ر يسال) (   س8د)ة()حاجاأحمد)
عن2 نه) ()تجزئ7ا وحكم7اشارع)3009 
20000)  د ر) ( ب2سك2رة) (4   رقم)
  ب8ضاء) ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
 3 شارعا  ف2ر تا  طابق) (54-56  :

  رقم)26)معاريف
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726112.
553I

مستامن7اشام7

AUTO ECOLE MARCHICA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

مستامن7اشام7
شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
AUTO ECOLE MARCHICAاا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

ب2يز ز ر ا  ناظ2را-ا62000ا  ناظ2را
 ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.20379
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 01)و2 28ز)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  عمرل�ضيامحمد))كمسيراآخر
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 09 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2134.
554I

مستامن7اشام7

STIBO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

ت2س8عانشاطا  شرك7ا

مستامن7اشام7
شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا

  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا

  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب

STIBOاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعياحيا

  سعادةا1179ا2-ااحيا ملطارا

  ناظ2را-ا62000ا  ناظ2را ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.21293

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):

  تصدورالا الستير د.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 09 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2135.

555I

امنجمنتامخكتينغاف8ن2س

افتركيم
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

منجمنتامخكتينغاف8ن2س

عمارةاهل28تاشق7ا33اشارعامحمدا

  بقالاجليزا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

 فترك8ماشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

هل28تارقما33اشارعامحمدا  بقالا

جليزامر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116567

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 فترك8م.

منظم) (• (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

فعا 8اتا ملهرجاناتا  فن78ا  ترفيه78

•)مالبساجاهزة.

عمارة) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

شارعامحمدا  بقال) (33 هل28تارقم)

مر كش) (40000 (- مر كش) جليزا

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داب8اديسا 2يكاريم2ند):))50 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 50 ( (: مح8ند تا قبال)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ريم2ند) ب8اديسا 2يكا   س8دا

 24170 سريان) شارعا (7 عن2 نه) ()

24170 24170)فرنسا.

مح8ند تا قبال)   س8دةا

فرق7ا  تدخلا ملستقل7) عن2 نه) ()

 40000 شارعا ملقالم7)  وخامس7ا

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ريم2ند) ب8اديسا 2يكا   س8دا

 24170 سريان) شارعا (7 عن2 نه) ()

24170 24170)فرنسا

مح8ند تا قبال)   س8دةا

فرق7ا  تدخلا ملستقل7) عن2 نه) ()

 40000 شارعا ملقالم7)  وخامس7ا

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا
رقم) تحتا (2021 و2ن28) (21

.M06_21_2365326
556I

مستامن7اشام7
 TRANSPORT JAMAL AL     

AKHAWAIN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
اااااTRANSPORT JAMAL ALا

AKHAWAINاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحط7ا
  طرق78اا ملحلارقما11ا  ناظ2را-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12263

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)ة() وحسين)) تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (250 ب2عز تي)
)ة() )  س8د) 250)حص7ا فائدة) أصل)

محمد))عز ابتاريخ)10)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 07 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2043.
557I

ASMAA MEDIA GROUP
GLOBAL FREIGHT   

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
ASMAA MEDIA GROUP

شارعاصه8با  رلميابل2كا39ا  رقما
20ا  برن2�ضيا  ب8ضاء،ا20000،ا

  ب8ضاءا ملغرب
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اااGLOBAL FREIGHTااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا52اشارعا
أن2 لا  طابقا  تانيارقما5امعاريفا
أنفاا-ا20360ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.224547
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)16)أبريل)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
«52)شارعاأن2 لا  طابقا  تانيارقم)5 
20360)  د ر  ب8ضاء) (- معاريفاأنفا)
برلفاتس) زنق7ا (40« إلى)  ملغرب«)
33)حيا ملحط7)   طابقا وخامسارقم)

- 20000)  د ر  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725719.
552I

CANOCAF SARL

MONDE DE CUISINE
إعالنامتعددا  قر ر ت

CANOCAF SARL
شارعا و يشا مللكيازنق7ا وخنساءا
رقما7ا  طابقا  ثانيارقما03ا
  ناظ2ر،ا62000،اNADORا

MAROC
MONDE DE CUISINEا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا94اشارعا
  عرب78ا  سع2دو7اأماما  فندقاأهالاا

-ا-اطنج7اا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.59759

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)31)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تفـ2يتا وحـصص) علىا  ملصادق7ا
ماي) (31 بتاريخ)  الجتمـاعـ78ا ملقررةا
بينا  س8دا  ط2يلامصطفى،) (2021
ل) ( لا  سادةافارساكريم) مناجه7،)

فارسامحمدامناجه7اأخرى

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
علىا  قان2نا ألسـا�ضي)  ملصادق7ا

 و دودا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
7:)  ذياونصاعلى) ل) (6 بندارقم)
حص7) (34( ماولي:)  ط2يلامصطفى)
)33)حص7) )فارساكريم)  جتماع78(،)
 جتماع78())لافارسامحمد))33)حص7)

 جتماع78(
بندارقم)16:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مصطفى) تع8ينا  س8دونا  ط2يلا

لفارسامحمداكمسيرونا لشرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (16 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243522.
559I

ficogedek(sarl(au
ALI EMRANE SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

ficogedek(sarl(au
,Hay(EL(Amaneا,8اRueا,Bisا30ا°Nا
meknesا،50050ا،ا.MEKNESا

maroc
ALI EMRANE SARL AUاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7ا4ا

عمارةا254ا  شطرا1ارياضالسالنا2ا
لسالنا-ا50000امكناسا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42763
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (31 في)  ملؤرخا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
 ALI EMRANE   شريكا  2ح8د)
 100.000 )مبلغارأسما ها) (SARL AU
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7)
4)عمارة)254)  شطر)1)رياضالسالن)
مكناسا ملغرب) (50000 (- لسالن) (2
نت8ج7ال):) نعد ما  نشاطا  تجاري.

 4 لاحددامقرا  تصف78اباشق7)
عمارة)254)  شطر)1)رياضالسالن)2 

لسالن)-)50050)مكناسا ملغرب.)
لاعين:

  س8د)ة()أحمد)))  ز دالاعن2 نه) ()
  02 مرجان) (03 1369)  طابق) رقم)
)ة() 50000)مكناسا ملغرباكمصفي)

 لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)222.
560I

مستامن7اشام7

 TRANSPORT JAMAL AL
AKHAWAIN

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

مستامن7اشام7
شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
TRANSPORT JAMAL ALا
AKHAWAINااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحط7ا
  طرق78ا ملحلارقما11ا  ناظ2را-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.12263

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (10  ملؤرخافي)
عز ) جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

جمالاكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2043.
561I

CANOCAF SARL

STAR VIP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

CANOCAF SARL
شارعا و يشا مللكيازنق7ا وخنساءا
رقما7ا  طابقا  ثانيارقما03ا

  ناظ2ر،ا62000،اNADORا

MAROC

STAR VIPااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملطارا

سارةا532ا-ا62000ا  ناظ2راا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22443

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STAR (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

. VIP

غرضا  شرك7ابإوجاز):)1/صناع7)

2/) الستير دالا  تصدور)  ملنس2جات)

3/تاجرافياخ8اط7امالبس.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا ملطار)

سارة)532 - 62000)  ناظ2ر)) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

((: ( مصطفى)   س8دا وحمد ليا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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مصطفى))   س8دا وحمد ليا

شكير)) بنيا مسادوتا دل را عن2 نه) ()

62000)  ناظ2ر)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

مصطفى))   س8دا وحمد ليا

شكير)) بنيا مسادوتا دل را عن2 نه) ()

62000)  ناظ2ر)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)23)و2ن28)

2021)تحتارقم)1472.

562I

BIGDIL

BIGDIL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

BIGDIL

عمارةا  نخ8لا3اشق7ا24اdاشارعا

رلض7اجليزا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

BIGDILاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

  نخ8لا3اشق7ا24اdاشارعارلض7ا

جليزا-ا40000امر كشا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (26 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

م2حي)) ( محمد) )ة() تف2يتا  س8د)

حص7ا جتماع78امناأصل) (40.505

)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (45.010

نج8باعرلبابتاريخ)26)ماي)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2ن28) (24 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125327.

563I

FINANCE PERFORMANCEا
CONSEIL

BO CENTRE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
FINANCE PERFORMANCEا

CONSEIL
تقاطعاشارعام2اليارش8دالاعبدا

  كريما وخطابي،عمارةامركزاأعمالا
جليز،اا  طابقا  ثا ث،امكتبارقما
21ا،ا40000،امر كشا ملغرب

BO CENTREاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7ارقما
10،اإقام7اهناء،ازنق7ارحالابنا

أحمد،ااجليزا40000امر كشا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.111023

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (31 في)  ملؤرخا
 BO شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)
 10.000 رأسما ها) مبلغا ( (CENTRE
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7)
زنق7ارحالابن) إقام7اهناء،) (،10 رقم)
أحمد،))جليز)40000)مر كشا ملغرب)

نت8ج7ال):)
بدء) فيا ل جهتهاا   صع2باتا  تيا

نشاطهاانظر ا الزم7ا وحا 78.
شق7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
رقم)10)،))إقام7اهناء،)زنق7ارحالابن)
أحمد،))جليز)40000)مر كشا ملغرب.)

لاعين:
سع8دي) بنا ( سف8ان)   س8د)ة()
 414 رقم) تجزئ7ا ألمانا لاعن2 نه) ()
مر كشا ملغرب) (40000 أسكج2ر)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125236.

564I

FOR NEGOCE

 COMPANY
 INTERNATIONAL

 DE TRANSPORT ET
LOGISTIQUE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FOR NEGOCE
شارعامك7ازنق7ا  سرلاعمارةارقما
65اشق7ارقما01ا  ع28ن.اشارعامك7ا
زنق7ا  سرلاعمارةارقما65اشق7ا
رقما01ا  ع28ن.،ا70000،ا  ع28نا

 ملغرب
COMPANY INTERNATIONALا

DE TRANSPORT ETا
LOGISTIQUEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعامك7ا
زنق7ا  سرلاعمارةارقما65اشق7ارقما
01ا  ع28ن.ا-ا70000ا  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

33979
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2020 ن2نبر) (20
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 COMPANY INTERNATIONAL
 DE TRANSPORT ET

.LOGISTIQUE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  نقل.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعامك7)
زنق7ا  سرلاعمارةارقم)65)شق7ارقم)
01)  ع28ن.)-)70000)  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا  بستانياخل8د)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  بستانياخل8داعن2 نه) ()
دل را وتاعب2ا حم8دةا لالداخل2ف)
قلع7) (43000 قلع7ا  سر غن7)

  سر غن7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  بستانياخل8داعن2 نه) ()
دل را وتاعب2ا حم8دةا لالداخل2ف)
قلع7) (43000 قلع7ا  سر غن7)

  سر غن7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ن2نبر) (25 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ع28ن)

2020)تحتارقم)2237/20.
565I

CANOCAF SARL

V.M.C BELGA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CANOCAF SARL
شارعا و يشا مللكيازنق7ا وخنساءا
رقما7ا  طابقا  ثانيارقما03ا
  ناظ2ر،ا62000،اNADORا

MAROC
V.M.C BELGAاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملطارا
 قام7ا1ارقما1اسعادةارياضا2ا-ا

62000ا  ناظ2راا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

20597
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 و2 28ز) (20
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 V.M.C(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.BELGA

1/ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل) 2/ ألشغالا ملختلف7ا م2 دا  بناء)

  بناء)3/ الستير دالا  تصدور.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا ملطار)
 -  2 رياض) سعادةا (1 رقم) (1  قام7)

62000)  ناظ2ر)) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000   س8دابلكاعبدا  قادر)):))

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دابلكاعبدا  قادر))عن2 نه) ()

حياألالدام8م2ناطريقاأزغنغانارقم)

101 62000)  ناظ2ر)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دابلكاعبدا  قادر))عن2 نه) ()

حياألالدام8م2ناطريقاأزغنغانارقم)

101 62000)  ناظ2ر)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)03)غشت)

2020)تحتارقم)2590.

566I

FICOMPTA

 AZELMAD CARRIERES ET*
ENTREPRISE *ACARENT

إعالنامتعددا  قر ر ت

FICOMPTA

RUE(ABDELKRIMا6ا°Nا

ETAGEااEMEا2اBENJELLOUNا

FESا،30000ا،اFES(MAROC

*AZELMAD CARRIERES ETا

ACARENT*اENTREPRISEاا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اصفرل،ا
172/116اشارعا بناسينا،امساي،ا
تجزئ7اناساعد 2ناجنانا ملاء،ا
ص.با122.اااا-ا31000اصفرلا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.149

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
صناع7) فيا »مقال 7ا نشاط)  ضاف7ا
-) السمنت) )  ط2ب) ( م2 دا  بناء)

- ألج2رال  قرم8د(
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
رأسمالا  شرك7) رفعا ماولي:)
درهم«) (2.000.000« قدره) بمبلغا
إلى) درهم«) (3.000.000« من) أيا
(: طريق) عنا «5.000.000درهم«)
دو2نا  شرك7) معا مقاص7ا إجر ء)

 ملحددةا ملقد رالا ملستحق7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
:غرضا  شرك7:)  ذي) (2 بندارقم)
ونصاعلىاماولي:))-) ستغاللا ملحاجر)
) ألشغالا ملختلف7) (- بكاف7اأشكا ها)
ل إلنعاش) ل  تشي8دا إلا  بناء تا
-)  شرك7ا ملصنع7ا لكتل)   عقاري)
نقل) (- ل  بالط) ل  ط2با ل السمنتا
 مل2 دالكلامااوتعلقابممارس7ا ملهن7)
ب2سائلها) جم8عا ألعمالا تنف8ذا (-
 وخاص7األابمساعدةامقال ينا خرين)
(- فيا وخارج) ألا فيا ملغربا س2 ء) (،
ألا ملا 78) جم8عا ملعامالتا  تجاري7ا
ألا ملنق2 7األا  عقاري7ا  تياقداتك2ن)
مرتبط7ابشكلامباشرابغرضا  شرك7)
ح ت) ألا لجم8عا ملعامالتا ملماثل7ا
  صل7)-) ستير دا ملعد تاألا مل2 داأل)
غيرهاامنا ملنتجاتا ملماثل7ا ملتعلق7)

بممارس7ا ملهن7.
بندارقم))6:)مساهمات:)  ذياونص)
يساهماكلامنا  شركاء) ( علىاماولي:)
  تا 78اأسماؤهمابمبلغانقديا لشرك7)
أزملاض) -)  س8دا محمدا لهم:) (،
سعاد) -)  س8دةا درهم) (4.000.000

-) آلنس7) درهم) (500.000  غماري)
درهماأي) (500.000 ( ش8ماء) زملاض)
ماامجم2عه))درهم)5.000.000)درهم
بندارقم)7:)رأسمالا  شرك7:)  ذي)
تماتحدودارأسمال) ونصاعلىاماولي:)
درهم) (5.000.000 مبلغ) فيا   شرك7ا
بق8م7) حص7ا (50.000 إلى) مقسًماا (،
100)درهما كلامنها)،)مقسم7اكاألتي:)
 40.000 أزملاض) -)  س8دا محمدا
حص7)-)  س8دةاسعادا غماري)5.000 
حص7)-) آلنس7اش8ماء) زملاض))5.000 
حص7اأياماامجم2عه)50.000)حص7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابصفرل)

2021)تحتارقم)422.

567I

STE AGEFICO SARL

LAACHIMEX
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
STE AGEFICO SARL

12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا
رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
LAACHIMEXاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاأب2ا
بكرا  ر زياإقام7اإبر ه8مارقما12ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112223
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (11
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LAACHIMEX
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 مل2 دالا  بضائعا  طب78،)  ص8د 78ال)

مستحضر تا  تجم8ل.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاأب2)
 -  12 بكرا  ر زياإقام7اإبر ه8مارقم)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
سلمان) م2�ضىا  عشيريا   س8دا
درهم) (1.000 بق8م7) حص7ا (90   :

 لحص7).
م2�ضىا  عشيريا دريس)   س8دا
درهم) (1.000 بق8م7) حص7ا (10   :

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
سلمان) م2�ضىا  عشيريا   س8دا
م2اليا سماع8ل) شارعا عن2 نه) ()
 4 با  طابق) ل 8ليا  قطع7ا  قام7ا

  شق7)27 90000)طنج7ا ملغرب.
م2�ضىا  عشيريا دريس)   س8دا
م2اليا سماع8ل) شارعا عن2 نه) ()
 4 با  طابق) ل 8ليا  قطع7ا  قام7ا

  شق7)27 90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
سلمان) م2�ضىا  عشيريا   س8دا
م2اليا سماع8ل) شارعا عن2 نه) ()
 4 با  طابق) ل 8ليا  قطع7ا  قام7ا

  شق7)27 90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244344.

569I

BCNG

STE: HA   AUTO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

BCNG
265,اZERKTOUNIا.BDا

.BDا,265ا9ÈME(ETAGE(N°92ا
9ÈME(ETAGEاZERKTOUNIا
CASABLANCAا،20050ا،N°92ا

MAROC



15727 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

AUTOاااHAا:STEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا265،ا

شارعا  زرقط2نيا  طابقا9ارقما92اا
-ا20050ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509357
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE: (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HA   AUTO
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

م8كان8ك،إصالح.
(،265 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا  زرقط2نيا  طابق)9)رقم)92  - 

20050)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
300.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داحك8ماأن2 ر):))300.000,00 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داحك8ماأن2 ر):)3.000)بق8م7)
100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () أن2 را حك8ما   س8دا
 6 شق7) (2 طابق) سهاما تجزئ7ا (32
20050)  د را  ب8ضاء) كا 8ف2رن8ا)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () أن2 را حك8ما   س8دا
 6 شق7) (2 طابق) سهاما تجزئ7ا (32
20050)  د را  ب8ضاء) كا 8ف2رن8ا)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
570I

DERMOPHARM

DERMOPHARM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يرانشاطا  شرك7

DERMOPHARM
،ا115اAL(WAHDA(BLOC(C(Nا
LAAYOUNE(MAROCا،70000
DERMOPHARMاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعياALا

70000ا-ا115اWAHDA(BLOC(C(Nا
.LAAYOUNE MAROC
تغ8يرانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.31009

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتغ8ير) (2021 و2ن28) (24  ملؤرخافي)
 DISTRIBUTION«(نشاطا  شرك7امن
 «ET COSMETIQUE
 IMPORTATION,« ( إلى)
 DISTRIBUTION  ET
 PROMOTION DE PRODUITS
 PARAPHARMACIES ET

.«DISPOSITIFS MEDICAUX
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)12)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2296/21.
571I

sofoget

ECO-CLEAN MAAMORA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

sofoget
rue(mohamed(qorriا37اا,Kenitraا
3اetا2ا°residence(chaimae(bur(nا

kenitra(marocا،14000ا،
ECO-CLEAN MAAMORAاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا  قن8طرةا
59اإقام7ام2الياعبد  عزيزاشارعا

م2الياعبد  عزيزارقما4ا-ا14000اا
  قن8طرةااا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
61467

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
ECO- (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.CLEAN MAAMORA
غرضا  شرك7ابإوجاز):)مصبن7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):))  قن8طرة)
شارع) عبد  عزيزا م2اليا إقام7ا (59
  14000  -  4 رقم) عبد  عزيزا م2اليا

  قن8طرة))) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داحمادا وحل2)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
500)حص7) ( (:   س8داعالء) وحل2)

بق8م7)100)درهما لحص7).
500)بق8م7) (:(   س8داحمادا وحل2)

100)درهم.
بق8م7) (500 (:   س8داعالء) وحل2)

100)درهم.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()) ( حمادا وحل2)   س8دا
  قن8طرة)))14000))  قن8طرة))) ملغرب.
عن2 نه) ()) عالء) وحل2ا   س8دا
  قن8طرة)))14000))  قن8طرة))) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()) ( حمادا وحل2)   س8دا
  قن8طرة)))14000))  قن8طرة))) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24997.
572I

GLOBAL ADVICE SARLAU

NIAGROTECH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GLOBAL ADVICE SARLAU
17اشارعاباحماداطابقا4ارقما7ا،ا
20000،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
NIAGROTECHاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7اأحمدا
  ت2كياطابقا2ارقما10ا-ا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

505137
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (03
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NIAGROTECH
غرضا  شرك7ابإوجاز):)- إلستشارة)

ل وخبرةا  تقن78افيامجالا  فالح7
لا مل2 د) -تس2يقا ملنتجاتا

  فالح78.
زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  10 رقم) (2 طابق) أحمدا  ت2كيا

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دان78امحمد):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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  س8دان78امحمداعن2 نه) ()6)زنق7)
حيا ملستشف8ات) (11 4)ش) ريم2راط)

20000)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دان78امحمداعن2 نه) ()6)زنق7)
حيا ملستشف8ات) (11 4)ش) ريم2راط)

20000)  د را  ب8ضاء)   د را  ب8ضاء)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)-.

573I

FIDUCIAIRE AL WAFA

YOUSSRA MONEY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE AL WAFA

BD(ALLAL(BENABDELLAH(N°60ا

،23200ا،اFKIH(BEN(SALAHا

FKIH BEN SALAH MAROC

YOUSSRA MONEYاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااBDا

ALLAL BEN ABDELLAH OLDا

SIDI CHENNANE FKIH BENا

FKIH(BENا23200ا-اا275اSALAHا

SALAH MAROC

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

4771

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.YOUSSRA MONEY
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 COMMISSIONNAIRE GERANT

.D’ENTREPRISE
 BD ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ALLAL BEN ABDELLAH OLD
 SIDI CHENNANE FKIH BEN
 SALAH 275  - 23200 FKIH BEN

.SALAH MAROC
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
10.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 TAOUIL ABDELHADI   س8د)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 TAOUIL ABDELHADI   س8د)
 N 11 LOT IBTISSAM BD() (عن2 نه
 ALLAL BEN ABDELLAH  23200

.FKIH BEN SALAH MAROC
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 TAOUIL ABDELHADI   س8د)
 N 11 LOT IBTISSAM BD() (عن2 نه
 ALLAL BEN ABDELLAH  23200

FKIH BEN SALAH MAROC
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
صاوح)) بنا با فق8ها  البتد ئ78ا
رقم) تحتا (2021 و2 28ز) (02 بتاريخ)

.192/2021
574I

OMW DISTRIBUTION

ECO ENERGIE SOLUTIONS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ECO ENERGIE SOLUTIONS
N°9011ا09اHAY(RACHAD(Gا
TIFLETا،15400ا،اTIFLETا

MAROC
ECO ENERGIE SOLUTIONSا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  رشاداا
مجم2ع7ا9ارقما9011ات8فلتات8فلتا

15400ات8فلتا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

951
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ECO (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ENERGIE SOLUTIONS
مقال 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تاجر) فيامختلفا ألعمالا إلنشائ78-)
با تقس8ط-))  ملعد تا  زر ع78ا
أل) أ 2 حا  طاق7ا  شمس78ا ص8ان7ا
 ملر لحا  ريح78-تاجرا لالس8طاوق2م)
ص8ان7) لا لا  تصدور-ب8عا باالستير دا
كامير ت) -ترك8با  ال 2 حا  شمس78)

 ملر قب7-خدماتاشخص78ا خرى.
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  رشاد))مجم2ع7)9)رقم)9011)ت8فلت)

ت8فلت)15400)ت8فلتا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: مر دا  عزلزي)   س8دا
حص7ابق8م7)100,00)درهما لحص7).

 1000 (: مر دا  عزلزي)   س8دا
بق8م7)100,00)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () مر دا  عزلزيا   س8دا
ت8فلت) (1036 رقم) حيا الند سا

15400)ت8فلتا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () مر دا  عزلزيا   س8دا
ت8فلت) (1036 رقم) حيا الند سا

15400)ت8فلتا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابت8فلت)

2021)تحتارقم)121.

575I

fiduciaire(al(jamiae

اوفرمندي
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

fiduciaire(al(jamiae
21ا،tetouanاAv(achra(mai(n°1ا

tetouan(marocا،93000
 لفرمندياشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا21اشارعا
10امايارقما1ا-ا93000اتط2 نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29959
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 لفرمندي.
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير.
21)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
تط2 ن) (93000  -  1 رقم) مايا (10

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
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 1.000 ( (: محمد)   س8دا عبجالا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا   س8دا عبجالا
رقم) ب2جمع017) دربا مام2نا شارعا

63 93000)تط2 نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () محمدا   س8دا عبجالا
رقم) ب2جمع017) دربا مام2نا شارعا

63 93000)تط2 نا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
02)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2543.

576I

آملاك2س

تيسو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

آملاك2س
زنق7اطرفاو7اعمارةا10امكرراشق7ا
رقما13ام.جا،ا50100،امكناسا

 ملغرب

تيس2اشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

عاللابناعبداهللاارقما272احيا

  قدساليسالناا-ا50020امكناسا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53459

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (09

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)تيس2.

غرضا  شرك7ابإوجاز):)مقهى.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

حي) (272 رقم) هللاا عبدا بنا عاللا

مكناس) (50020 (- (   قدساليسالن)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 900 ( (:   س8دا  تهاهيا  علمي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 100 ( (: نع8م7)   س8دةا  عامريا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا  تهاهيا  علميا

شارعاعاللابناعبداهللا))حيا  قدس)

ليسالن))50020)مكناسا ملغرب.

  س8دةا  عامريانع8م7اعن2 نه) ()

شارعاعاللابناعبداهللا))حيا  قدس)

ليسالن))50020)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()   س8دا  تهاهيا  علميا

شارعاعاللابناعبداهللا))حيا  قدس)

ليسالن))50020)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (03 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)2753.

577I

THE RIGHT POINT

GRITEL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

THE RIGHT POINT

RUE SAAD IBNOU ABIا

ETAGEا49اWAKKAS(IMMEUBLEا

،20000ا،ا5ا°BUREAU(Nا3ا

CASABLANCA MAROC

GRITELاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ا بنا

تاشفينالاحسناعل2يا قام7اسالما

عمارةا220ارقماG-422-34اعينا

  برج7ا-ا20250ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.190025

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)23)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
عل2ي) حسنا لا تاشفينا »ز لي7ا بنا
34- رقم) (220 عمارة) سالما  قام7ا

20250)  د ر) (- عينا  برج7) (G-422

  ب8ضاء) ملغرب«)إلى)»حياعينا  سبع)
ممراترلنزاعمارة)C)  طابق)5)رقم)16 

 20250 (-  قام7احد ئقاعينا  سبع)

  د را  ب8ضاء)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)25311.

572I

FIDUCIAIREااGESTION(ZIADI

BAJIM TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

FIDUCIAIREااGESTION(ZIADI

24اLOT LAAYOUNEا

2BOULEVARD RAYAUMEا

1ERاD‘ARABIE(SAOUADITEا

LOT(LAAYOUNEا84اETG(N°12ا

2BOULEVARD RAYAUMEا

1ERاD‘ARABIE(SAOUADITEا

TANGERا،90000ا،ETG(N°12ا

MAROC

BAJIM TRANSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  بر نصا

2اتجزءةا  نرجساشارعا  عرعارارقما

60اطنج7اا90000اطنج7اا ملغربا.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.72221

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 أبريل) (26  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

  BAJIM TRANS   شريكا  2ح8د)

درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغا

 2 لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  بر نص)

تجزءةا  نرجساشارعا  عرعارارقم)60 

طنج7))90000)طنج7)) ملغرب))نت8ج7)

ل):) فالسا  شرك7).

لاحددامقرا  تصف78ابا  بر نص)

2)تجزءةا  نرجساشارعا  عرعارارقم)

60))طنج7))90000)طنج7)) ملغرب).)

لاعين:

ل) ( )  ب2بكري) (   س8د)ة()عبداهللا)

عن2 نه) ()  س2 نيا  سعادة)10 ارقم)

10  90000)طنج7)) ملغرب))كمصفي)

)ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

مكتبا  تس 8لالا  طابعاطنج7)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (30 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)4051.

579I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

BADIKOS IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

،20000ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC

BADIKOS IMMOاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا قام7ا

  بسم7ا2اعمارةا2ارقما2اعينا  سبعا

-ا20000اا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.499613

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()عبدهللااق2سال)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
و2ن28) (10 بتاريخ) محمدا  28س2فيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725731.
520I

art(tendanceا-اSté(ATMا
management-sarl

PLANI FORT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78
art(tendanceا-اSté(ATMا

management-sarl
شارعاقس2امد ح،عمارةا
بنعصمان،شق7ا2اتازةاتازةا
 و دودة،ا35000،اتازةا ملغرب
PLANI FORTاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:احيا

 ملحط7ال دا مل8لاتازةاحيا ملحط7ا
ل دا مل8لاتازةا35000اتازةا ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.1420
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (11  ملؤرخافي)
PLANI FORT)شرك7اح تا ملسؤل 78)
 200.000 رأسما ها) مبلغا  ملحدلدةا
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياحي)
 ملحط7ال دا مل8لاتازةاحيا ملحط7ال د)
 مل8لاتازة)35000)تازةا ملغربانت8ج7)

 عدما ملردلدو7.
لاعين:

ل) )  ره2نيا طارق)   س8د)ة()
عن2 نه) ()حيا ملحط7ال دا مل8لاتازة)
)ة() كمصفي) تازةا ملغربا (35000

 لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

حي) لفيا (2021 و2ن28) (11 بتاريخ)

 ملحط7ال دا مل8لاتازةاحيا ملحط7ال د)

 مل8لاتازة)35000)تازةا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)405.
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CABINET BEN MOKHTAR

 VEND TOUT À TANGER par

abréviation V.T.T
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

رفعارأسمالا  شرك7

CABINET BEN MOKHTAR

RUE IMAM ASSILI RESIDENCEا

،اETGا1اTAKAFOUL(N°15ا

TANGER(MAROCا،90020

VEND TOUT À TANGER parا

abréviation V.T.Tاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارغا

محمدا  سادسامرجاناطنج7ا

 ملدون7ا ملحلابا11ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.19349

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تم) (2021 و2ن28) (30 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«400.000)درهم«)أيامن)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

إدماجا حت8اطياألاأرباحاأل) ( (: طريق)

عالل تاإصد رافيارأسا ملال.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244091.
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ELMISSAOUI NEZHA Notaire

CHEMCAMI
إعالنامتعددا  قر ر ت

ELMISSAOUI NEZHA Notaire
217اBD HACHIMI FILALIا

LOT SIDI ABDERRAHMANEا
،20200ا،CALIFORNIEا

Casablanca Maroc
CHEMCAMIا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:از لي7ا
شارعاعبدا مل2منالزنق7اسم78،ا
إقام7اشهرز دا3ا  طابقا5ارقما22ا
20042ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.332545

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)22)و2 28ز)2015

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تغ8يراتسم78ا  شرك7
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تح2يلا ملقرا إلجتماعيا لشرك7
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 03:)  ذيا رقم) بندا
من) تسم78ا  شرك7ا تغ8يرا ماولي:)

CHEMCAMI(إلى(SALAM I
على) ونصا 04:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)تح2يلا ملقرا إلجتماعيا لشرك7)
92)شارعاعبدا  لط8فابناقدلر) من)
إلىاز لي7اشارعاعبد) -)  د را  ب8ضاء)
إقام7اشهرز د)  مل2منالزنق7اسم78،)
3)  طابق)5)رقم)22)-)  د را  ب8ضاء)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) بندا
تح2يلا  شكلا  قان2ني) ماولي:)
 لشرك7امناشرك7اعقاري7اإلىاشرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا
غشت)2015)تحتارقم)00522172.
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FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

HLD LIGHTING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
،20000ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC
HLD LIGHTINGاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا
 المانامجم2ع7ا31اعمارةا253ا
رقما1اعينا  سبعاا-ا20000ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.352663

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 ماي) (19 في)  ملؤرخا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  HLD LIGHTING   شريكا  2ح8د)
مبلغارأسما ها)10.000)درهمالعن2 ن)
إقام7ا المان) مقرهاا إلجتماعيا
 1 رقم) (253 عمارة) (31 مجم2ع7)
20000)  د ر  ب8ضاء) (- ( عينا  سبع)

 ملغربانت8ج7ال):)ك2ف8د)19 .
إقام7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
253)رقم) 31)عمارة)  المانامجم2ع7)
1)عينا  سبع))-)20000)  د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) رض2 نا ( ) وحسن)   س8د)ة()
 7 جم8ل7) (14 زنق7) (37 عن2 نه) ()
20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب) ج) قا

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)779406.
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مستامن7اشام7

PROMO JASMIN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا

  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا

  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب

PROMO JASMINاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملطارا

  نهض7ا14ارقما19اا  ناظ2را-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.15601

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (09  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

مبلغارأسما ها) ( (PROMO JASMIN

مقرها) لعن2 نا درهما (100.000

14)رقم)  إلجتماعياحيا ملطارا  نهض7)

19))  ناظ2ر)-)62000)  ناظ2را ملغرب)

نت8ج7ال):) غالقا  شرك7.

لاحددامقرا  تصف78اباحيا ملطار)

  نهض7)14)رقم)19))  ناظ2ر)-)62000 

  ناظ2را ملغرب.)

لاعين:

ل) ) ملاحيا عبدا  غني)   س8د)ة()

عن2 نه) ()شارعاعبدا  كريما وخطابي)
62000)  ناظ2ر) )  ناظ2ر) (5 رقم)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)09)و2ن28)

2021)تحتارقم)2136.

525I

CABINET BEN MOKHTAR

 VEND TOUT À TANGER par
abréviation V.T.T
إعالنامتعددا  قر ر ت

CABINET BEN MOKHTAR
RUE IMAM ASSILI RESIDENCEا
،اETGا1اTAKAFOUL(N°15ا
TANGER(MAROCا،90020

VEND TOUT À TANGER parا
abréviation V.T.Tا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعا
محمدا  سادسامرجاناطنج7ا

 ملدون7ا ملحلابا11ا-ا90000اطنج7ا
 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.19349
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)01)و2 28ز)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ملصادق7اعلىاتف2يتاجم8عاحصص)
  شريكا  2ح8دا فائدةاشركاء)جدد))
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 مل2 فق7اعلىا ستقا 7ا ملسيرا  س8دة)

بنانيامريم
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تع8ينامسيروناجدودون:)  س8دةالزي)
منص2ريالا  س8دةافاطم7امنص2ري)
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ب8عا ملنتجات) (: تغ8يرا  هدفا  رئي�ضي)
) ملنتجاتا ملحل78()   غذ ئ78)

لمستحضر تا  تجم8ل
على) ونصا 5:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:) عتماداقان2ناأسا�ضياخاص)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) با شرك7ا

متعددةا  شركاء
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 500.000 في) رأسمالا  شرك7ا حددا
حص7امن) (5.000 درهمامقسم7اإلى)
أسندت) درهما لحص7ا (100 فئ7)
لزي) با كاملا لشركاء)  س8دةا

لا  س8دة) حص7ا (2.500 منص2ري)
فاطم7امنص2ري)2.500)حص7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244233.
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شرك7ا إلئتمان78ا  2 سط78

SUPER MAMA PRIVE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
شرك7ا إلئتمان78ا  2 سط78

13ازنق7ا نتسر بيارقما3ام.جا،ا
50000،امكناسا ملغرب

SUPER MAMA PRIVEاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا16ازنق7ا
ك2نك2اشق7ارقما1ام.ج.ا-ا50000ا

مكناسا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.45023

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تقرراحل) 02)فبر ور)  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
مبلغ) ( (SUPER MAMA PRIVE
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
ك2نك2) زنق7ا (16 مقرهاا إلجتماعي)
مكناس) (50000 (- م.ج.) (1 شق7ارقم)

 ملغربانت8ج7ال):)أزم7.
زنق7) (16 لاحددامقرا  تصف78اب)
 50000 (- م.ج.) (1 رقم) شق7ا ك2نك2ا

مكناسا ملغرب.)
لاعين:

ل) )  نق8طيا سك8ن7)   س8د)ة()
مكناس) (50000 مكناس) عن2 نه) ()

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)229.
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شرك7ا إلئتمان78ا  2 سط78

EL ADRAH TRANSPORT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

شرك7ا إلئتمان78ا  2 سط78

13ازنق7ا نتسر بيارقما3ام.جا،ا

50000،امكناسا ملغرب

EL ADRAH TRANSPORTاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا23املتقىا

زنق7ا ملعريالشارعا ألميراعبدا  قادرا

شق7ا19ام.جا-ا50000امكناسا

 ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42015

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (09  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

مبلغ) ( (EL ADRAH TRANSPORT

لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

زنق7) ملتقىا (23 مقرهاا إلجتماعي)

 ملعريالشارعا ألميراعبدا  قادراشق7)

مكناسا ملغرب) (50000 (- م.ج) (19

نت8ج7ال):)أزم7.

لاحددامقرا  تصف78اب)23)ملتقى)

زنق7ا ملعريالشارعا ألميراعبدا  قادر)

مكناس) (50000 (- م.ج) (19 شق7)

 ملغرب.)

لاعين:

ل) )  هردةا عبدا  غني)   س8د)ة()

مكناس) (50000 مكناس) عن2 نه) ()

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)230.
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MONDIALE GEST

Ste MENALUM
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
MONDIALE GEST

01A(PORTES(DEاAPTا202اIMMا
MARRAKECHا-ا2اMARRAKECHا

،40000ا،MARRAKECHا
MARRAKECH MAROC

Ste MENALUMاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإزيكيا3ا
رقما25امر كشا ملغربا-ا40000ا

مر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

74723
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2016 ماي) (03
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Ste (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MENALUM
ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 أل 8م8ن28مالا  زجاج.
 3 إزيكي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 40000 (- مر كشا ملغرب) (25 رقم)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دا  صافياعبدهللا)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  صافياعبدهللااعن2 نه) ()
 40000  1075 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  صافياعبدهللااعن2 نه) ()
 40000  1075 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (20 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2016)تحتارقم)20400.
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STE AGEFICO SARL

D3 ALIMENTAIRE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE AGEFICO SARL
12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا
رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
ALIMENTAIREاD3اشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا25ا قام7ا
 ريسا  قطع7اب2اشارعامحمدا
  سادساماالباطاا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112393
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 D3 (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ALIMENTAIRE
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 مل2 دا  غذ ئ78.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)25) قام7)
محمد) شارعا ب2)  ريسا  قطع7ا
طنج7) (90000 (- ماالباطا)   سادسا

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داترلالا بر ه8م):))100)حص7)
بق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ترلالا بر ه8ما   س8دا
طنج7ا  با 8اامجمعاب8ب8ن8ير)2)جه)9 
 90000 13 3)رقم) 53)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ترلالا بر ه8ما   س8دا
طنج7ا  با 8اامجمعاب8ب8ن8ير)2)جه)9 
 90000 13 3)رقم) 53)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244436.

590I

ficogedek(sarl(au

 SGBM CONSULTING SARL
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

ficogedek(sarl(au
,Hay(EL(Amaneا,8اRueا,Bisا30ا°Nا
meknesا،50050ا،ا.MEKNESا

maroc
SGBM CONSULTING SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلارقما
6اأا4اما6اعمارةاأب-3ام7اتجزئ7ا2ا
  2فاءا1احيا  نع8مامرجانا-ا50000ا

مكناسا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.47297

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (12 في)  ملؤرخا
محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا
 SGBM ح تا  شريكا  2ح8د)

مبلغ) ( (CONSULTING SARL AU
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
م) (4 أ) (6 مقرهاا إلجتماعيامحلارقم)
 1 2)  2فاء) 6)عمارةاأب-3)م7)تجزئ7)
50000)مكناس) (- حيا  نع8مامرجان)
:) نعد ما  نشاط) ل) نت8ج7ا  ملغربا

  تجاري).
لاحددامقرا  تصف78ابامحلارقم)
 2 تجزئ7) عمارةاأب-3)م7) (6 م) (4 أ) (6
  2فاء)1)حيا  نع8مامرجان)-)50050 

مكناسا ملغرب.)
لاعين:

ل) )  ع2 قيا ( فاطم7)   س8د)ة()
درب) (35 رقم) حيا  سالما عن2 نه) ()
 50000 ( لسالن) بئرا نزر نا زنق7ا (1
مكناسا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)234.

591I

ANDERSEN CONSULTING

 MAINTENANCE
 ET GESTION PARC

LOGISTIQUE SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ANDERSEN CONSULTING
29اPARCا,RUE(DE(GRENADEا
TANGERا،90030ا،اBROOKSا

MAROC
MAINTENANCE ET GESTIONا
PARC LOGISTIQUE SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ازنق7ا
  28سف78الازنق7ا إلماما ألص8ليا
إقام7ا  تكافلارقما322ا-ا90030ا

طنج7ا ملغرب
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تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112395

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 MAINTENANCE ET GESTION

.PARC LOGISTIQUE SARL AU

إد رة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 وخدماتا  ل2جست78.

ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

زنق7ا  28سف78الازنق7ا إلماما ألص8لي)

 90030  -  322 رقم) إقام7ا  تكافلا

طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داسرك2حاعادل):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا سرك2حا   س8دا

 31 طنج7ا  با 78اتجزئ7امير مارارقم)

90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عادلا سرك2حا   س8دا

 31 طنج7ا  با 78اتجزئ7امير مارارقم)

90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244437.

592I

STE AGEFICO SARL

SHALAMAR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE AGEFICO SARL
12اشارعاعمرا وخ8اما  طابقا  ثانيا
رقما4ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

SHALAMARاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاأب2ا
بكرا  ر زياإقام7اإبر ه8مارقما12ا-ا

90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112345
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SHALAMAR
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل)  ملالبسا و اهزة،) ألحذو7ا

إكسس2 ر تا مل2ض7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاأب2)
 -  12 بكرا  ر زياإقام7اإبر ه8مارقم)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (100 ( (:   س8دةالزيدا 8لى)

بق8م7)1.000)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 42   س8دةالزيدا 8لىاعن2 نه) ()
 WD19 كرلفراطريقال تف2رداهيرتز)

4HJ)ل تف2ردا ململك7ا ملتحدة.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

 42   س8دةالزيدا 8لىاعن2 نه) ()
 WD19 كرلفراطريقال تف2رداهيرتز)

4HJ)ل تف2ردا ململك7ا ملتحدة
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244399.
593I

STE CECONA SARL

 STE DIMA BOUTAAZIZT
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص

STE CECONA SARL
2ETAG(AV(DESا74اAV(DES(FARا
nadorا،62000ا،2ETAGا74اFARا

maroc
STE DIMA BOUTAAZIZT SARLا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيان2هاا

تجزئ7ارقما2ا زغنغانا  ناظ2ران2هاا
تجزئ7ارقما2ا زغنغانا  ناظ2را

62000ا  ناظ2را ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.20121

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (23 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
)ة() و2ب) تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (100 ب2يش2يحن)
حص7ا فائدة)) (1.000 أصل) منا
محمداب2يش2يحنابتاريخ) )ة()   س8د)

23)و2ن28)2021.
تف2يتا  س8د))ة()باللاب2يش2يحن)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (100
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
و2 28ز) (13 محمداب2يش2يحنابتاريخ)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1765.
594I

مكتباا مل2ثق7ا الستادةادوناا
بغد دي

ISALIM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

مكتباا مل2ثق7ا الستادةادوناا
بغد دي

florida(sidi(Maaroufا264اLotا
،florida(sidi(Maaroufا264اLotا
Casablancaا،20200ا ملغرب
ISALIMاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا

RUE(ALا,13ا–اCASABLANCAا
BANAFSAJ BEAUSEJOUR LOTا
FLORIDA(SIDI(MAAROUFا264ا
CASABLANCAا20190ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.94447
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (29 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
 TANMIA  HOLDING تف2يت)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (2.000
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (2.000
 29 بتاريخ) (Salim  BENJELLOUN

و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725611.

595I

MITAK CONSEIL

ريتا جويرية
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

MITAK CONSEIL
BD MOHAMED VI IMMا
5ا°2EME(ETAGE(NاH1ا
،20400ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC
ريتااج2يري7اشرك7اح تامسؤل 78ا
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محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا
ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10ازنق7ا
 وحري7ا،ا  طابقا  ثا ثا،اشق7ا5ا-ا
20120ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.399557
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
مبلغ) ( ريتااج2يري7)   شريكا  2ح8دا
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
(، زنق7ا وحري7) (10 مقرهاا إلجتماعي)
 20120  -  5 شق7) (،   طابقا  ثا ث)
(: ل) نت8ج7ا   د را  ب8ضاء) ملغربا

صع2ب7ا  تص2يق)
أزم7اك2ف8د)19.

زنق7) (10 لاحددامقرا  تصف78اب)
 -  5 شق7) (، ،)  طابقا  ثا ث)  وحري7)

20120)  د را  ب8ضاء) ملغرب.)
لاعين:

ب2قط8ب7) ( ( محمد)   س8د)ة()
زنق7) دربا  فقر ء) عن2 نه) () لا
20120)  د را  ب8ضاء) ملغرب)   40

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726027.

596I

FIDUCIAIRE AL KIMMAا
CONSULTING

FRAVIBEX MAGHREB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7
FIDUCIAIRE AL KIMMAا

CONSULTING
,Lotissement(communalا,N°31ا

،20280ا،اSidi(Mâaroufا
Casablanca MAROC

FRAVIBEX MAGHREBااشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابرش8دا
ص.با234ا ملنطق7ا  صناع78ا-ا

26100ابرش8دا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.570455
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (25  ملؤرخافي)
 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)
234) ملنطق7) ص.ب) »برش8دا من)
برش8دا ملغرب«) (26100 (-   صناع78)
باعمر نا  طابق) أوتا زنق7ا (37« إلى)
20320)  د ر) (- ( ب8لف8در) ممراأ10) (2

  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726541.

597I

CABINET S2S CONSULTING

KR BUILDING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

CABINET S2S CONSULTING
,BD(AL(QODSا,CASABLANCAا
,OULAD(TALBا,5اRES(AMINAا
LOTا,QUARTIER(EL(OMARIYAا
,1اETAGEا,ASSAKANE(AL(ANIKا
CASABLANCAا،33200ا،ا2اAPTا

MAROC
KR BUILDINGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا75اشارعا
11اوناورا  طابقا الللا  شق7ا169ا-ا

33200ا  ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.504039

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2 28ز) (05 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة()رض2 نا  كتاني)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
و2 28ز) (05 بتاريخ) محمدا  كتانيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726507.
592I

مستامن7اشام7
PROMO JASMIN

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
قفلا  تصف78
مستامن7اشام7

شارعا ملسيرةارقما142ا  طابقا الللا
  ناظ2راشارعا ملسيرةارقما142ا
  طابقا الللا  ناظ2ر،ا62000،ا

  ناظ2را ملغرب
PROMO JASMINاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:احيا ملطارا
  نهض7ا14ارقما19اا  ناظ2راحيا
 ملطارا  نهض7ا14ارقما19اا  ناظ2را

62000ا  ناظ2را ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.15601

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
ح ت) شرك7ا (PROMO JASMIN
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
14)رقم)  إلجتماعياحيا ملطارا  نهض7)
 14 حيا ملطارا  نهض7) )  ناظ2را (19
62000)  ناظ2ر) )  ناظ2ر) (19 رقم)

 ملغربانت8ج7االغالقا  شرك7.
لاعين:

ل) ) ملاحيا ( عبدا  غني)   س8د)ة()
 5 رقم) شارعاعبدا  كريما عن2 نه) ()
62000)  ناظ2را ملغرب)   ناظ2ر)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)16)و2ن28)2021)لفياحيا ملطار)
  نهض7)14)رقم)19))  ناظ2راحيا ملطار)
  نهض7)14)رقم)19))  ناظ2ر)62000 

  ناظ2را ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 09 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2137.
599I

NEXIA FIDUCIA

IFM ELECTRONIC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

NEXIA FIDUCIA
3,اRue Bab El Mansourا

،20050ا،Espace(Porte(d‘Anfaا
casablanca maroc

IFM ELECTRONICااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7اشارعا
عبدا مل2منالاشارعاأن2 لااإقام7ا

مركزاأن2 لاا-ا20042ا  د را  ب8ضاءا
 ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.394979
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تع8ين) تما (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  صبار)))عبدا  عزيزاكمسيراآخر
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726513.
600I

CABINET S2S CONSULTING

KR BUILDING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

CABINET S2S CONSULTING
,BD(AL(QODSا,CASABLANCAا
,OULAD(TALBا,5اRES(AMINAا
LOTا,QUARTIER(EL(OMARIYAا
,1اETAGEا,ASSAKANE(AL(ANIKا
CASABLANCAا،33200ا،ا2اAPTا

MAROC
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KR BUILDINGااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا75اشارعا
11اوناورا  طابقا الللا  شق7ا169ا-ا

33200ا  ب8ضاءا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.504039

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
2021)تماتع8ين) 05)و2 28ز)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  كتانيامحمد))كمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726507.
601I

ORIEN.COMPTA

MODELES DE PLATRE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7
ORIEN.COMPTA

52اشارعامحمدا وخامساحيا
 وحسنيابركانا،ا60300،ابركانا

 ملغرب
MODELES DE PLATREاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقب2ازنق7ا
س8دياب2مدوناب2تشيشارقما19ا
حيا  سعادةا حفيرا-ا63050ا حفيرا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7909
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MODELES DE PLATRE

تصن8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 و بص))

بائعا و بص)
:)قب2ازنق7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 19 رقم) ب2تشيشا ب2مدونا س8ديا
63050) حفير) (- حيا  سعادةا حفير)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
((: عبدا  قادر) ب2خريصا   س8دا
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7)
 500 ( (: نسرين)   س8دةا  بقالا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبدا  قادر) ب2خريصا   س8دا
حي) (12 شارعاميس2رارقم) عن2 نه) ()

مل2ي7ابركان)63300)بركانا ملغرب.
  س8دةا  بقالانسريناعن2 نه) ()
62903)ز و2) ( حياس8دياعتماناز و2)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا  قادر) ب2خريصا   س8دا
حي) (12 شارعاميس2رارقم) عن2 نه) ()

مل2ي7ابركان)63300)بركانا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)409.

602I

CABINET S2S CONSULTING

KR BUILDING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7
CABINET S2S CONSULTING
,BD(AL(QODSا,CASABLANCAا
,OULAD(TALBا,5اRES(AMINAا
LOTا,QUARTIER(EL(OMARIYAا
,1اETAGEا,ASSAKANE(AL(ANIKا
CASABLANCAا،33200ا،ا2اAPTا

MAROC

KR BUILDINGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لاعن2 نامقرهاا الجتماعيا75اشارعا

11اوناورا  طابقا الللا  شق7ا169ا-ا

33200ا  ب8ضاءا.

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.504039

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)05)و2 28ز)2021)تماتح2يل)

  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)

»شرك7اح تا ملسؤل 78) إلى)   2ح8د«)

 ملحدلدة«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726507.

603I

afaqconseil

TISSUS SAFIR
عقداتس8يراحراألصلاتجاريا

) ألشخاصا  طب8ع28ن(

عقداتس8يراحراألصلاتجاري

TISSUS SAFIR

 22 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

عبد) ( أعطىا  س8د)ة() (2021 و2ن28)

)ة() لبطاق7) بلكبيرا وحامل)   صمدا

E34755) ملس ل) ( ( رقم)   2طن78ا

با س لا  تجاري).)باملحكم7ا  تجاري7)

حقا  تس8يرا وحرا ألصل) بمر كشا

  تجاريا  كائناباد را  برالا الحسان)

مر كش) (40000 (- 22) مرشيش) رقم)

وح78) ب2بكرا لالدا مغربا لس8د)ة()

رقم))) )ة() لبطاق7ا  2طن78ا  وحامل)

تبتدئامن) سن7ا (9 ملدة) ( (E126241

22)و2ن28)2021)لاتنتهيافي)22)و2ن28)

  3.500 شهري) مبلغا مقابلا (2030

درهم.

604I

CFCIM

 Adiict DEV International
أديكت ديف أنترناسيونال

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CFCIM
15اشارعامرسا  سلطانا،ا20130،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
Adiict DEV Internationalاأدوكتا
دوفاأنترناس28نالاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا17اساح7ا
شارلان8ك2لا،اشق7ا2ا،اطابقا7ا-ا
20360ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509241
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (26
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Adiict (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)
دوف) أدوكتا (DEV International

أنترناس28نال.
:)  تجارة) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل  ت2زيع) ل  تصدورا ل الستير دا
ل  تأجير)) ل  ب8عا ل  شر ء) ل  تمث8لا
و م8ع) (، ن2ع) أيا منا تأجيرا لأيا
  سلعال ملنتجاتال مل2 دا الستهالك78)
ل وخدماتابجم8عاأن2 عهاالعلىالجه)
 وخص2صافياجم8عا ألم2را ملتعلق7)

با فن2نا  تص2يري7.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)17)ساح7)
 -  7 طابق) (، (2 شق7) (، شارلان8ك2ل)

20360)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)عاماسن7).
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 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 101 عن2 نه) () أدوكتا   شرك7ا
شارعا 2رلناس8لي)92230)ج2نف8ليي)

فرنسا.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
سماح) ج2رجا سبانا (   س8د)
21)شارعاريم2نداب2 نكاريه)) عن2 نه) ()

75016))باريسافرنسا
  س8داڭ2نز  يساباتريكاعن2 نه) ()
سان) (77660 زنق7اساحلافل2ري) (5

جانا 8هادلاج2م2افرنسا
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.
605I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

Code Maze SARL.AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

MAROC TECHNIQUEا
MANAGEMENT SARL

AVENUE ESSALAM RESIDENCEا
2EMEاBLOC(BااCHOUROUKا
TANGER(AVENUEاETAGE(N°4ا

ESSALAM RESIDENCEا
2EMEاBLOC(BااCHOUROUKا
،90000ا،TANGERاETAGE(N°4ا

TANGERا ملغرب
Code Maze SARL.AUااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيات8كن2باركا
مكتبارقماا502اTا قام7اباف28نا
  دللياشارعا وخامساطنج7اا-ا

90000اطنج7اا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.92713
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (04  ملؤرخافي)

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

»ت8كن2باركامكتبارقم))T 502) قام7)

باف28نا  دللياشارعا وخامساطنج7))

 123« إلى) ) ملغرب«) طنج7) (90000  -

شارعالليا  عهدامركزانرياامكتبارقم)

 90000 (- 15)  طابقا ال�ضياطنج7)

طنج7)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (25 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)4722.

606I

م2ثق

شركة »نيو أكسيسوار»
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
إنشاء)فرعاتابعا لشرك7

م2ثق

222ازنق7استر سب2رغالاملتقىاشارعا

 ملقالم7اإقام7ا  ب8ضاءا1  طابقا

  ر بعارقما414ا  د را  ب8ضاءا،ا

20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

شرك7ا»ن28اأكسيس2 ر«ااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

فد نانصيباعمارةا9اطابقا3اشق7ا

934احيا  دلم7اس8ديام2منا-ا

20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

إنشاءافرعاتابعا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.265379

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)03)و2ن28)2021)تقرراإنشاء)

فرع))تابعا لشرك7))تحتا  تسم78)-)ل)

درب) (32 زنق7) (06 با عن2 ن)   كائنا

20000)  د را  ب8ضاء) (- (   قريع7)

 ملغربالا ملسيرامناطرفا  س8د)ة())

 وذ الزيا  طاهر.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724532.

607I

OMW DISTRIBUTION

OMW DISTRIBUTION
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

OMW DISTRIBUTION
HAY(EL(ANDALOUS(N°1152ا
TIFLETا،15400ا،اTIFLETا

MAROC
OMW DISTRIBUTIONا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
 الند سارقما1152ات8فلتا-ا15400ا

ت8فلتا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.159
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)06)أبريل)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(- ت8فلت) (1152 رقم) »حيا الند سا
»تجزئ7) إلى) ت8فلتا ملغرب«) (15400
حيا ملح8ط) (144 رقم)  ملستقبلا
سال))) (11016 ( سال) ( سال)   ع8اودةا

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (03 بتاريخ) (  البتد ئ78ابت8فلت)

2021)تحتارقم)526.
602I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

Holding Expert Customers
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

AUDITEURSااA&Tا
CONSULTANTS

Res LES QUARTES TEMPS Blocا
TANGERا،90000ا،ا57ا°C(Nا

 ملغرب
Holding Expert Customersا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياساح7ا

  رلد ني،ازنق7االسينا،اإقام7ابته2فنا
2،ا  طابقا  ثا ث،ارقما22اطنج7ا

90060اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
112215

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.Holding Expert Customers
شرك7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

قابض7.
ساح7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  رلد ني،)زنق7االسينا،)إقام7ابته2فن)
طنج7) (22 رقم) 2،)  طابقا  ثا ث،)

90060)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
إومان2يل) د ف8دا دول8تريا   س8دا
درهم) (76.000 بق8م7) حص7ا (76   :

 لحص7).
2)حص7) ( (:   س8دا  ط8با  بدلي)

بق8م7)2.000)درهما لحص7).
  س8داساميابناعبدا وحم8د):))2 
حص7ابق8م7)2.000)درهما لحص7).

د ني8ل) فريدوريكا ل الردا   س8دا
بيرنارد):))2)حص7ابق8م7)2.000)درهم)

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
إومان2يل) د ف8دا دول8تريا   س8دا
عن2 نه) ()6)طريقادوميستر،)59117 

WERVICQ-SUDD)فرنسا.
  س8دا  ط8با  بدلياعن2 نه) ()
مركبال دانس8م،)  طابقا  ثاني،)رقم)

21 90000)طنج7ا ملغرب.
عبدا وحم8د) بنا ساميا   س8دا
تامعرلفت،) زنق7ا (39 عن2 نه) ()
ب2رك2ن)) (،2   طابقا  ر بع،)  شق7)

20040)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
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د ني8ل) فريدوريكا ل الردا   س8دا

ف2ش) شارعا (97 عن2 نه) () بيرناردا

LE HAVRE 76600)فرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

إومان2يل) د ف8دا دول8تريا   س8دا

عن2 نه) ()6)طريقادوميستر،))59117 

WERVICQ-SUDD)فرنسا

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6331.

609I

DK PARTNERS MAROC

LUCKY APP NORTH AFRICA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

DK PARTNERS MAROC

,اGhandiا-اBoulevard(Ghandiا

,2ème(ETGا,9اImmeubleا-اMallا

CASABLANCAا،20100ا،اN°5ا

MAROC

LUCKY APP NORTH AFRICAا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59اشارعا

  زرقط2نيا  طابقا6ارقما12ا-ا

20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510039

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 LUCKY(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.APP NORTH AFRICA

خدم7) (• (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

ليب
•)  تد لل

•)لكا 7ا تصاالت

•) ستير دالاتصدور

•)  تمث8ل

•)عمل78
•)  ترليجا  عقاري

•)إنشاء) مل2قع

•)إقام7

•)جم8عا ألنشط7ا  س8اح78

•)تط2يرالإد رةامنص7اتكن2 2ج78

•)جم8عا  عمل8اتا  تياقداتتعلق)

بشكلامباشراألاغيرامباشرابا شر ء)

ل  ب8عابا تجزئ7اعلىا إلنترنتاو م8ع)

غير) ل ملنتجاتا  تجاري7ا  ألصنافا

 وخاضع7ا لتنظ8مافياجم8عاأشكال)

قد) لجم8عا وخدماتا  تيا عمل8اتهاا

تك2نامرتبط7ابها..

59)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 -  12 رقم) (6   زرقط2نيا  طابق)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 90.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 LUCKY APP BV :  900   شرك7)

حص7ابق8م7)900)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 LUCKY APP BV   شرك7)

عن2 نه) ()جانافاناج2ينكاد)2 1075 

HP)أمسترد ماه2 ند .

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
زغل2ل) طارقا محمدا   س8دا

 2 24) قام7اس8دياعباد) عن2 نه) ()

مر كش) (40090 ( (، (5 س8دياعباد) (،

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

610I

CABINET S2S CONSULTING

KRISTY DISTRIBUTION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

CABINET S2S CONSULTING
,BD(AL(QODSا,CASABLANCAا
,OULAD(TALBا,5اRES(AMINAا
LOTا,QUARTIER(EL(OMARIYAا
,1اETAGEا,ASSAKANE(AL(ANIKا
CASABLANCAا،33200ا،ا2اAPTا

MAROC
KRISTY DISTRIBUTIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
  سفلياتجزئ7ا  نصرازنق7ا32اعينا
  شقا-ا22300ا  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.445341
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (21 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
 HALIL )ة() تف2يتا  س8د)
حص7) (EMINOGLU 5.000
حص7) (5.000 أصل) منا  جتماع78ا
مسافع) ( سارة) )ة() )  س8د)  فائدة)

بتاريخ)21)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726502.
611I

fiskzem

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE
MAKAREM  PRIVE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

fiskzem
hay zahra rue oued el yarmoukا

khemisset(marocا،15000ا،
ETABLISSEMENT SCOLAIREا
PRIVEااMAKAREMاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  شق7اا
رقما11اعمل78اخميس7ا  عمر نا
تجزئ7اجنانازم2را وخميساتا-ا

15000ا وخميساتا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29307

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 ETABLISSEMENT SCOLAIRE

.MAKAREM  PRIVE
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألعمالا ملتن2ع7األا  بناء.

:)  شق7)) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
خميس7ا  عمر ن) عمل78ا (11 رقم)

(- زم2را وخميسات) جنانا تجزئ7ا

15000) وخميساتا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

2.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 7.000 ( (:   س8دا ملصطفىارف8ق)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 6.600 ( (:   س8دامحمدابنسا�ضي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دا حمدارف8ق):))3.200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داجمالاعزي):))3.200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا ملصطفىارف8قاعن2 نه) ()
رقم)35)زنق7ال دا  يرم2كاحيا  زهر ء))

15000) وخميساتا ملغرب.

  س8دامحمدابنسا�ضياعن2 نه) ()
طريقا ك2ر ي)) ( (2 مرجان) (396 رقم)

50000)مكناسا ملغرب.

حي)   س8دا حمدارف8قاعن2 نه) ()

15102) وخميسات) ل ملاس)  الد ريا

 ملغرب.
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عن2 نه) () عزيا جمالا   س8دا

 4 مالكا  شق7) ) قام7ا حيا ملنتزه)

  بحر لي))15400)ت8فلتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا ملصطفىارف8قاعن2 نه) ()
رقم)35)زنق7ال دا  يرم2كاحيا  زهر ء))

15000) وخميساتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( باوخميسات)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)607.

612I

BIG ACCOUNTING

POCHET CASH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

BIG ACCOUNTING

ANGLE RUE TCHAIKOFSKYا

ET SAYID KOTB RES JOUBA Bا

1اENTRE(SOL(N/52،ا90000،ا

TANGER MAROC

POCHET CASHاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاأنفاا
رقما95امحلارقما2افالافل2ريا-ا

90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112149

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.POCHET CASH

إد رة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألم2 ل

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاأنفا)
(- فل2ري) فالا (2 رقم) محلا (95 رقم)

90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

2.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 2.000 ( (: سع8د)   س8دا ملتدونا

حص7ابق8م7)1.000)درهما لحص7).

 2000 (: سع8د)   س8دا ملتدونا

بق8م7)1.000)درهم.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () سع8دا   س8دا ملتدونا

 42 عيناح8انياس8دياب2خاريارقم)

90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () سع8دا   س8دا ملتدبنا

 42 عيناح8انياس8دياب2خاريارقم)

90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244217.

613I

FIDUCIARE IITIMANE

 STE RACHID DE

 PROMOTION

IMMOBILIERE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIARE IITIMANE

6RUE ABDELKRIMا

1ER(ETAGE(VNاBENJELLOUNا

FESا،30000ا،اFES(MAROC

STE RACHID DE PROMOTIONا

IMMOBILIEREاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيام8ك2ا

 ملرج7ا42ا قام7ا  شرلقا2ا  طابقا

  سفليازل غ7اا-ا30000افاسا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62237

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 RACHID DE PROMOTION

.IMMOBILIERE

:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاري.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيام8ك2)

2)  طابق) 42) قام7ا  شرلق)  ملرج7)

فاس) (30000 (- ( زل غ7)   سفليا

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

: رش8د)    س8دا  عل2يا ملحمديا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).

(: )  س8دا  عل2يا ملحمديارش8د)

1.000)بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

رش8د)   س8دا  عل2يا ملحمديا
سطار) 142) ا قام7ا رقم) عن2 نه) ()

30000)فاس) سكنا ملرج7ال دافاس)

 ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

رش8د)   س8دا  عل2يا ملحمديا
سطار) 142) ا قام7ا رقم) عن2 نه) ()

30000)فاس) سكنا ملرج7ال دافاس)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3406.

614I

MARSOPARCK SARL

MARSOPARCK
إعالنامتعددا  قر ر ت

MARSOPARCK SARL

64اشارعا  قدس،ا  طابقا  ثا ث،ا
رقما5ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

MARSOPARCKا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا64اشارعا

  قدسا  طابقا  ثا ثارقما5ا-ا-ا

طنج7ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.76021

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

من) تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7ا

 64 بـ«طنج7،) مقرهاا وحاليا  كائنا
رقم) شارعا  قدس،)  طابقا  ثا ث،)

 13 »طنج7،) إلىامقرهاا و دودابـ) (»5
تجزئ7ا مل د،)  قطع7) زنق7اأا مل د،)

رقم)259».

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

قب2لا ستقا 7ا  س8دا دريسامرص2)

منامنصبهاكمسيرالح8داغيراشريك)

 لشرك7امعامنحهاشهادةاإبر ء)  ذم7)

مناأجلافترةاتس8يره.

على) ونصا 3:)  ذيا رقم) قر را

سع8د) (1- (: تع8ينا  سادة) ماولي:)

ل  ساكن) مغربيا و نس78،) مرص2،)

محمد) (2- طنج7ا  با 78،) بطنج7،)

مغربيا و نس78) مرص2،)   عربيا

طنج7ا  با 78،) بطنج7،) ل  ساكنا
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-3)خا دامرص2،)مغربيا و نس78،)

طنج7ا  با 78،) بطنج7،) ل  ساكنا

كمسيروناشركاء) لشرك7،)لح كاملدة)

تلزما  شرك7افياجم8ع) غيرامحدلدة.)

بين) با ت2ق8عا ملشتركا معامالتهاا

  س8داسع8دامرص2ال  س8دامحمد)

  عربيامرص2األا  س8داسع8دامرص2)

ل  س8داخا دامرص2.

على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)تح8ينالإعادةاص8اغ7ا  قان2ن)

مجم2ع)  ألسا�ضيا لشرك7ا يشملا

  تغ8ير تا و دودة.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 0:)  ذيا رقم) بندا

تح8ينالإعادةاص8اغ7ا  نظام) ماولي:)

 ألسا�ضيابا كامل

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244245.

615I

 ئتمان78اماجستر ل

TENDRESSE F
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

 ئتمان78اماجستر ل

تجزئ7االس8ك2نا  قطع7ا7/17از لي7ا
زنق7اطنج7الازنق7ا بنا وخط8با

 ألطلسافاسا،ا30100،افاسا

 ملغرب

TENDRESSE Fاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا ملرج7ا

تجزئ7ا  صد ق7ابل2كاساعمارةادا

شق7ارقما4اا-ا30000افاساا ملغربا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62223

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TENDRESSE F
مدور) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مؤسس7ارلصالاحصان7)
  تك2ينا ملستمر)
  تعل8ما ملختلف
  تك2ينا ملتن2ع

درلسا  دعما لتعل8ما البتد ئيال)
 العد دي)

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)حيا ملرج7)
د) عمارةا بل2كاسا تجزئ7ا  صد ق7ا
شق7ارقم)4  - 30000)فاس)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
   س8دةازينبا  ناصريا ملر بطي)):
500)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.
حص7) (500 (: بابا) فرحا   س8دةا

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
زينبا  ناصريا ملر بطي))   س8دةا
شارع) فل2ريد ا زنق7ا (42 عن2 نه) ()
فاس) (30000  2 حيا  2فاء)  ألملا

 ملغرب).
 32 عن2 نه) () ( بابا) فرحا   س8دةا
 30000 زنق7ا  صفصافانرجساب)

فاسا ملغرب).
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
زينبا  ناصريا ملر بطي))   س8دةا
شارع) فل2ريد ا زنق7ا (42 عن2 نه) ()
فاس)) (30000  2 حيا  2فاء)  ألملا

 ملغرب)
 32 عن2 نه) () ( بابا) فرحا   س8دةا
 30000 زنق7ا  صفصافانرجساب)

فاس)) ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3392.

616I

ACO CONSULTING

SAT HOLDING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ACO CONSULTING
70,اrésidence(duا-اrue(libourneا
،ا-Apt.14ا-4ème(étageا-اcentreا
casablanca(marocا،20500
SAT HOLDINGاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا54،اطريقا
 لالدازياناا-ا20020ا  د را  ب8ضاءاا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510417
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 SAT (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HOLDING
إد رة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 إلوجار).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)54،)طريق)
20020)  د را  ب8ضاء)) (- (  لالدازيان)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامحمداأزيز ))) الب():))720 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 24 ( (: () ) البن)   س8دامحمداأزيز )

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
24)حص7) ( (: ( ))جمالاأزيز )   س8د)

بق8م7)100)درهما لحص7).
حص7) (24 ( (: ( عب8داأزيز ) (   س8د)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 24 ( (: ( عبدا وحم8داأزيز ) (   س8د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

24)حص7) ( (: ( )شف8قاأزيز )   س8د)

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (24 ( (: ( أزيز ) باللا   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةارش8دة))أزيز )):))12)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (12 ( (: ( ) 8لىاأزيز )   س8دة)

بق8م7)100)درهما لحص7).

12)حص7) ( (: (   س8دةافريدةاأزيز )

بق8م7)100)درهما لحص7).

12)حص7) ( (: (   س8دةار ض78اأزيز )

بق8م7)100)درهما لحص7).

 14 ( (: بل8كان)   س8دةا تالوتماسا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاصف78ا بج8ج):))14)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

) الب() ( أزيز ) محمدا   س8دا

(– تازيا مل8ل2دي) تجزئ7ا عن2 نه) ()
كا 8ف2رن8ا)) (– (1 رقم) (– (17 زنق7)

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

() ) البن) أزيز ) محمدا   س8دا

(– تازيا مل8ل2دي) تجزئ7ا عن2 نه) ()
كا 8ف2رن8ا)) (– (1 رقم) (– (17 زنق7)

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) جمالا   س8دا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) عب8دا (   س8د)
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

أزيز )) عبدا وحم8دا   س8دا
زنق7ازكيا  دوناطال�ضي)–) عن2 نه) ()

حيا ملستشف8ات)–)  طابقا وخامس))
20200)  د را  ب8ضاء))  15 رقم) (-

 ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) شف8قا (   س8د)
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.
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  س8داباللاأزيز ))عن2 نه) ()تجزئ7)
 1 رقم) (– (17 زنق7) (– تازيا مل8ل2دي)

20000)  د را  ب8ضاء)) ( –)كا 8ف2رن8ا)

 ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) (   س8دةارش8دة)
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز )   س8دةا 8لىا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) فريدةا   س8دةا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () ( أزيز ) ر ض78ا   س8دةا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

بل8كان)   س8دةا تالوتماسا

(– تازيا مل8ل2دي) تجزئ7ا عن2 نه) ()
كا 8ف2رن8ا)) (– (1 رقم) (– (17 زنق7)

20000)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.

عن2 نه) () صف78ا بج8جا   س8دةا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () أزيز ا محمدا   س8دا
(– (17 زنق7) (– تجزئ7اتازيا مل8ل2دي)
20000)  د ر) ( كا 8ف2رن8ا) (– (1 رقم)

  ب8ضاء)) ملغرب

أزيز ) عبدا وحم8دا   س8دا
زنق7ازكيا  دوناطال�ضي)–) عن2 نه) ()

حيا ملستشف8ات)–)  طابقا وخامس))
20200)  د را  ب8ضاء))  15 رقم) (-

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726470.

617I

MOUSSAOUI HAJJI

MOKRIT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

MOUSSAOUI HAJJI
NOUVELLE(CITEاN°07ا08اRUEا
ERFOUDا،52200ا،اERFOUDا

MAROC
MOKRITاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرالالدا
ب2زياناعرباصباحا رف2دا-ا52200ا

 رف2دا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.9527

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
 90.000« أيامن) درهم«) (410.000»
عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)
أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)320.
612I

 ألستاحاجاللاحكمتام2ثقابمر كش

 HAKKAM حكام انفست
INVEST

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

 ألستاحاجاللاحكمتام2ثقابمر كش
15،اشارعا ألميرام2الياعبدهللااإقام7ا
  صفاءامدخلا»ب«ا  طابقا2ارقما2ا

،ا40000،امر كشا ملغرب
حكاما نفستاHAKKAM INVESTا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  رم8ل7ا
شارعافاطم7ا  زهر ءارقما72ا-ا

40000امر كشا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)29)ن2نبر)2012)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
رقم) فاطم7ا  زهر ء) شارعا »  رم8ل7ا
(« إلى) مر كشا ملغرب«) (40000  -  72
عمل78)  سكج2را ملحام8دا و ن2بيا
مر كش)) (40000 (- مر كش) بساتينا

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (11 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2019)تحتارقم)6111.

619I

FIDUHOUSE

MACOTEL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FIDUHOUSE
رقما6امكاتباط8ب7ازنق7اغسانا
كنفانيا،ا30000،افاسا ملغرب

MACOTELاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتال سابالدا
وذ رارقما1اعينا  شقفااا-ا30000ا

فاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62231
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MACOTEL
ب8عام2 د) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

  بناء.
تال س) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ( ( عينا  شقف) (1 بالداوذ رارقم)

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

حص7) (300 ( (:   س8دا بهياحسن)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 700 ( (:   س8دا  تز نياعبدا  علي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ف8ال)   س8دا بهياحسناعن2 نه) ()

تجزئ7ا مالكاجنانافاساطريق) (30

 وم2ز ر))30000)فاسا ملغرب.

  س8دا  تز نياعبدا  علياعن2 نه) ()
رقم)42)زنق7ا الن2 رانرجساأ))30000 

فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  تز نياعبدا  علياعن2 نه) ()
رقم)42)زنق7ا الن2 رانرجساأ)30000 

فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3403.

620I

)منجمنتامخكتينغاف8ن2س

اكشو افريقيا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

منجمنتامخكتينغاف8ن2س

عمارةاهل28تاشق7ا33اشارعامحمدا

  بقالاجليزا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

 كش2ا فريق8ااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا

مير فل2غاشق7ا31اشارعاكبيتانا

 ريجياطابقا3اجليزا-ا40000امر كشا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

115029

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (02

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:



15741 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

:) كش2) بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

 فريق8ا.

وق2م) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لتصدورا ملنتجات) باستير دا   تاجرا

 وخاماألا ملصن2عات.

:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

كبيتان) شارعا (31 شق7) مير فل2غا

 ريجياطابق)3)جليز)-)40000)مر كش)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 2.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

كل8ارين)   شرك7ا نترنس28نالا

سرفيساه2 دون):))120)حص7ابق8م7)

100)درهما لحص7).

  س8دا 8ن28زافرجييا ت8اناو8ف):))

20)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

كل8ارين)   شرك7ا نترنس28نالا

 123 عن2 نه) () ه2 دونا سرفيسا

طنج7) (90000 شارعا الميرا ريتيي)

 ملغرب.

  س8دا 8ن28زافرجييا ت8اناو8ف)

 31 شق7) مير فل2غا عن2 نه) () قام7ا

جليز) (3 طابق) كبيتانا ريجيا شارعا

4000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةا  فالحيافدلىاعن2 نه) ()

 13 رقم) (9  قام7ازه2را طلساعمارة)

محام8د)9 40160)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) بمر كشا   تجاري7ا

رقم) تحتا (2021 مارس) (02

.M03_21_2222356

621I

MOORISH

MON DRAPS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MOORISH
39اشارعا الاواق2تا  طابقا5اشق7ادا
،ا20020،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
MON DRAPSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاعبدا
  كريما وخطابيا قام7اج2 دا109ا
  طابقا3اشق7ا43اكليزامر كشا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116225
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (13
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MON (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.DRAPS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  تاجر

•)تصن8عامنتجاتا  كتانا ملنز 78
)أد ء) ل  تصدور) •) الستير دا

تجارياألالس8ط(.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ج2 د) عبدا  كريما وخطابيا قام7ا
109)  طابق)3)شق7)43)كليزامر كش)

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دابن8حيىامصطفى)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دابن8حيىامصطفىاعن2 نه) ()

زنق7ا بناسه8لا  حيا  شت2ي)40000 

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دابن8حيىامصطفىاعن2 نه) ()

زنق7ا بناسه8لا  حيا  شت2ي)40000 

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125267.

622I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

E-MARK NEGOCE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

،20000ا،اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC

E-MARK NEGOCEاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا60ازنق7ا

 ملالزمامحرلدامنص2ري7ارقما5ا

فضاءا20000ا-ااA/3ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.470611

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرر) (2021 أبريل) (19 في)  ملؤرخا

ح تامسؤل 78امحدلدة) حلاشرك7ا

 E-MARK ح تا  شريكا  2ح8د)

 100.000 )مبلغارأسما ها) (NEGOCE

 60 درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعي)

 5 زنق7ا ملالزمامحرلدامنص2ري7ارقم)

A/3  - 20000)  د ر  ب8ضاء) فضاء)

 ملغربانت8ج7ال):)ك2ف8د)19.

زنق7) (60 لاحددامقرا  تصف78اب)

 ملالزمامحرلدامنص2ري7ارقم)5)فضاء)

A/3  - 20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

ل) بز غليا ( و2نس) (   س8د)ة()
زنق7ا حمدا  شر وبي) (33 عن2 نه) ()

 ملدون7ا  قدوم7)20000)  د ر  ب8ضاء)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)

محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما

ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)-

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 17 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)772425.

623I

cafdeco

LA FORCHETTA D’ORO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

cafdeco

5éme(étageاrue(al(wahdaا

،20500ا،اcasablancaا110اimmا

casablanca maroc

LA FORCHETTA D’OROاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا157ا
زنق7ادياترماالف8ل8طاا-ا20500ا

.CASABLANCA MAROC

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.359961

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تم)) (2021 أبريل) (19 في)  ملؤرخا

) ملقرا الجتماعيا وحالي) تح2يل)
ترم) ديا زنق7ا (157« من)  لشرك7ا

 CASABLANCA  20500 (- ( الف8ل8ط)

MAROC«)إلى)»تجزئ7اد 8ل7)2)  رقم)
3)زنق7)2)س8ديا  برن2�ضي))-)20500 

.«CASABLANCA  MAROC

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 17 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723129.

624I
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FICODEF

OCTAR
إعالنامتعددا  قر ر ت

FICODEF
رقما9اإقام7اأمن78اشارعا و يشا
 مللكيا،ا30000،افاسا ملغرب

OCTARا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اشارعاإبنا
أثير،اتجزئ7ا  ن2رابل2كاA2اعمارةا،1ا
متجرارقما1اا-ا30000افاسا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.62717
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)10)ماي)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) تبرعا  س8دةارماوحل2اب450)
إجتماع78))لا  س8دةامل8اء)وحل2اب450 
حص7اإجتماع78ا فائدةاأبيهماا  س8د)

عبدا إل هاوحل2)
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7) ب25) وحل2ا رما تبرعا  س8دةا
إجتماع78الا  س8دةامل8اء)وحل2اب25 
أخيهما) إجتماع78ا فائدةا حص7ا

  س8داو2نساوحل2)
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
إدماجاشريكيناجدودونا  س8داوحل2)

عبدا إل هالا  س8داو2نساوحل2)
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ل  س8دة) وحل2ا رما إستقا 7ا  س8دةا
منصبهمااكمسيرتين) وحل2امنا ( مل8اء)

 لشرك7
قر رارقم)5:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تع88ينا  س8داوحل2اعبدا إل هاكمسير)

جدودا لشرك7املدةاغيرامحدلدة
قر رارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 إلمضاء)علىاجم8عا  2ثائقا  رسم78)
طرفا ملسير) منا س8ك2نا  لشرك7ا

 و دودا  س8داوحل2اعبدا إل ه
قر رارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
إنشاء)نظاماأسا�ضيا ملعدلا لشرك7

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

15-13-7-6:)  ذياونص) بندارقم)
(- ل وحصص) رأسا ملالا ماولي:) علىا

  تس8يرالا إلمضاء

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (11 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3417/2021.

625I

جيسطاك2مبطااش.ح.م.م.ش.ل

 TRANSPORT EXOSUN,
SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

جيسطاك2مبطااش.ح.م.م.ش.ل

شارعا وحسنا أللل،اإقام7ابابا

  عقل7اد،ا  طابقا ألر�ضي،اتط2 نا

تط2 ن،ا93000،اتط2 نا ملغرب

SARLا,TRANSPORT(EXOSUNا

AUاشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياماريناا

ب8تش،ابل2كابابا  عقل7اEارقما06ا

 ملض8قا ملض8قا93200ا ملض8قا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29971

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 TRANSPORT EXOSUN, SARL

.AU

*)  نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

وحساب) ل  دلليا لبضائعا  ملحليا

 لغير..

مارينا) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 06 رقم) (E بل2كابابا  عقل7) ب8تش،)

93200) ملض8ق)  ملض8قا ملض8ق)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دامحمدا وتاعالل):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا وتاعاللاعن2 نه) ()

فرنسا)0)فرنساافرنسا.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا وتاعاللاعن2 نه) ()

فرنسا)0)فرنساافرنسا

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
09)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2559.

627I

jilovta sarl

سوسبرا طرافو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

jilovta sarl

hay el wifak elhassani rue ALا

OUJDAا،60030ا،ا15ا°nا7ااONSا

MAROC

س2سبر اطر ف2ااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

 وحكم7اطريقا  بسم7ارقما01ا

لجدةا60000الجدةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37679

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (10

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)س2سبر )

طر ف2).
:)أعمالاأل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

إنشاء تامتن2ع7
خدم7اتكن2 2ج8اا ملعل2مات.

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 وحكم7اطريقا  بسم7ارقم)01)لجدة)

60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دان2را  دونا بر ه8م)):))5.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ن2را  دونا بر ه8م))   س8دا
عن2 نه) ()شارعا الميرام2اليا وحسن)
97  60000)لجدة) غ2 فا سليارقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ن2را  دونا بر ه8م))   س8دا
عن2 نه) ()شارعا الميرام2اليا وحسن)
97  60000)لجدة) غ2 فا سليارقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2469.
622I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

 MANHAL EL MAARIFA
PRIVE

إعالنامتعددا  قر ر ت

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.با:ا295اامكناسا،ا50000،ا
مكناسا ملغرب

MANHAL EL MAARIFA PRIVEا
»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا  عمارةا
رقما29ازنق7ا  ناض2راحمري7ا-ا
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50000امكناسا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.24529

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)15)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تقريرالفاةا  شريك)
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 نتقالاحصصافيا  شرك7
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  تس8ير
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

لفاةا  س8دا  هبازياعبدا  عالي
بندارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
في) حصصا علىا نتقالا  ملصادق7ا

  شرك7اعناطريقا الرث
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
نهاو7امهاما  ها كا  س8دا  هبازياعبد)
  عالياكمس8يرا لشرك7ال وحفاظاعلى)
  س8دا ملام2ناشك8باكمسيرالح8د)

 لشرك7
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3425.

629I

SOCIETE ISLA TRADIG

ISLA TRADIG SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

SOCIETE ISLA TRADIG
،اLOT(LALLA(MIMOUNAاN108ا
KHEMISSET(MAROCا،15100
ISLA TRADIG SARLاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ارقما
102اتجزئ7اال 7ام8م2ن7ا-ا15000ا

 وخميساتا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.22491

بمقت�ضىاقر را  شريكا  2ح8د)

 ملؤرخافي)17)ماي)2021)تقرراحل)

ISLA TRADIG SARL)شرك7اح ت)

 ملسؤل 78ا ملحدلدةامبلغارأسما ها)

10.000)درهمالعن2 نامقرها)

 إلجتماعيارقم)102)تجزئ7اال 7)

م8م2ن7)-)15000) وخميساتا ملغرب)

نت8ج7ا بسبباجائح7اك2رلنا.

لاعين:
ل) برطالا ( رب8ع7)   س8د)ة()

عن2 نه) ()تجزئ7اال 7ام8م2ن7)15000 

)ة() كمصفي)  وخميساتا ملغربا

 لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

رقم) لفيا (2021 ماي) (17 بتاريخ)

 15000 (- م8م2ن7) ال 7ا تجزئ7ا (102

 وخميساتا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( باوخميسات)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)624.

630I

MLM FINANCE

 GLOBAL UNIVERS CYCLES
PARTS

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

MLM FINANCE

ESPACE AL MOSTAFA RUE ALا

AZHARI LMHAITA SEMLALIAا

EME(ETAGEا4اBUREAU(N°19ا

،40000ا،MARRAKECHا

marrakech maroc

GLOBAL UNIVERS CYCLESا

PARTSاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلارقما

1ابا طابقا ألر�ضيابطريقا  س2رارقما

02اسب8عا  شماليامر كشا-ا40000ا

مر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116935

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 GLOBAL UNIVERS CYCLES

.PARTS

غرضا  شرك7ابإوجاز):) نتاجاقطع)

غ8ارا  در جاتا  ناري7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلارقم)

1)با طابقا ألر�ضيابطريقا  س2رارقم)

 40000 (- 02)سب8عا  شماليامر كش)

مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: خرب2ش) محسنا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داعبداهللاا وتا مل2حن):))500 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحسناخرب2شاعن2 نه) ()

 722 رقم) ب2 غر وبا دل را  كدو7ا

مر كش)40000)مر كشا ملغرب.

هللاا وتا مل2حن) عبدا   س8دا

 273 رقم) (9 عن2 نه) () ملحام8د)

مر كش) (40000 مر كش)  سكج2را

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحسناخرب2شاعن2 نه) ()

 722 رقم) ب2 غر وبا دل را  كدو7ا

مر كش)40000)مر كشا ملغرب

هللاا وتا مل2حن) عبدا   س8دا

 273 رقم) (9 عن2 نه) () ملحام8د)

مر كش) (40000 مر كش)  سكج2را

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125972.
631I

ste(fiducieolympia

مونى ماركيت                                        
MOUNA  MARKET

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ste(fiducieolympia
10ااGROUPEا10اا°Nاا1ER(ETAGEا
،RUE(DE(MARRAKECH(AGADIRا

AGADIR(MAROCا،80000
م2نىامارك8تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
MARKETااMOUNAاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياااااااااااااا
رقماا371اااعمارةا03ااا قام7ا كادورا
باياف2نتي2ااااا80000ا-اا.R20ا كادورااا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

47717
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (24
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):)م2نىاما

  MOUNA((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((رك8ت
.MARKET

ت2زيع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
في) تعرضا جم8عا مل2 دا  تيا لتجارةا
محالتا تغدو7ا  عام7،با تقس8ط)
. ستغالل) بننصفا و مل7)  لا
،ب8عا ملكسر ت) رخص7اب8عا  س ائر)
بجم8عا ن2 عها. ل  ف2 كها و اف7ا
و م8عا مل2 د) ل إلستير دا   تصدورا

ل  تجهيز تا ملنز 78..



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15744

عن2 نا ملقرا الجتماعي):))))))))))))))رقم))
) قام7ا كادوراباي) ( (03 عمارة) ( ( (371
R20.  - 20000) كادور))) ف2نتي2     

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
: شهابا  دون) ( سالمي)    س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
شهابا  دون) ( سالمي)   س8دا
عن2 نه) ())رقم))203)عمارة)11) كادور))

باي)20000) كادور)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
شهابا  دون) ( سالمي)   س8دا
عن2 نه) ())رقم))203)عمارة)11) كادور))

باي)20000) كادور)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (03 بتاريخ) ( باكادور)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)99991.

632I

PLATINIUM MANAGEMENT

ALHAKIM MEKNES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

PLATINIUM MANAGEMENT
Angle rue Tarfaya et My Ali chrifا
،50000ا،اVNا3ème(étage(N°19ا

Meknes Maroc
ALHAKIM MEKNESاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3اشارعا
بئراأنزر نا ملنزهاااااا-ا50000امكناسا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.43491

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (09 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة())رش8د)))  رفاعي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (25
ن2 ل) )ة() )  س8د) 150)حص7ا فائدة)

ب8كناشابتاريخ)09)و2ن28)2021.
رش8دا  رفاعي) )ة() تف2يتا  س8د)
 150 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
مصطفى))) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)
و2ن28) (09 بتاريخ) حب8بيا   تدالليا

.2021
رش8دا  رفاعي) )ة() تف2يتا  س8د)
 150 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
عبد) �ضيا )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)
و2ن28) (09 بتاريخ) ) ملزغيا   رحمان)

.2021
رش8دا  رفاعي) )ة() تف2يتا  س8د)
 150 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
)ة()عبد  عزيز))) )  س8د) حص7ا فائدة)

ساميابتاريخ)09)و2ن28)2021.
رش8دا  رفاعي) )ة() تف2يتا  س8د)
 150 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
حسن))) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  2ك8ليابتاريخ)09)و2ن28)2021.
رش8دا  رفاعي) )ة() تف2يتا  س8د)
 150 حص7ا جتماع78امناأصل) (25
شام7)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

ماو2�ضيابتاريخ)09)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3426.

633I

bemultico((2ب8م2 ت8ك

CAVALE INTERNATIONALE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

bemulticoب8م2 ت8ك2اا
رقما106اشق7ارقما01ا  زيت2نا

 ملعرك7ا-مكناسا،ا50060،امكناسا
مكناس

CAVALE INTERNATIONALEا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا
02ارقما297ارياضا سماع8ل78ا01ا
  شطرالامكناسا-ا50000امكناسا

 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42621
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (11 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
) تخ8ا) سع8د) )ة() تف2يتا  س8د)
600)حص7ا جتماع78امناأصل)600 
وحسن)) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

 ملساعديابتاريخ)11)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3431.

634I

PATISSERIE EL HAJJI ET FILS

PATISSERIE EL HAJJI ET FILS
شرك7ا  تضامن
تأسيساشرك7

PATISSERIE EL HAJJI ET FILS
رقما43ا  كائنابا طابقا الر�ضيا

تجزئ7ا  ضحىاليسالناL3Cامكناسا
،ا50000،امكناسا ملغرب

PATISSERIE EL HAJJI ET FILSا
شرك7ا  تضامن

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما43ا
  كائنابا طابقا الر�ضياتجزئ7ا
  ضحىاليسالناL3Cامكناسا-ا

50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7ا  تضامنا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
53233

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (03
 ألسا�ضيا شرك7ا  تضامناباملميز ت)

  تا 78:
شكلا  شرك7):)شرك7ا  تضامن.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PATISSERIE EL HAJJI ET FILS
غرضا  شرك7ابإوجاز):)مخبزة.

رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تجزئ7) با طابقا الر�ضيا 43)  كائنا
(- مكناس) (L3C ليسالن)   ضحىا

50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 200 ( (: خدوج7ا عط2ر)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 200 ( (: هدىا  عميري)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةاخدوج7ا عط2راعن2 نه) ()

مكناس) عا ما مابا عمارةا (31 شق7)

50000)مكناسا ملغرب.

  س8دةاهدىا  عميرياعن2 نه) ()

دل راعينامعش2قا  دخيس7امكناس)

50000)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةاخدوج7ا عط2راعن2 نه) ()

مكناس) عا ما مابا عمارةا (31 شق7)

50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3392.

635I

KAMA SERVICE

AGRI ZGARNA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

KAMA SERVICE

شق7ارقما2اإقام7اأميرةاس8ديابن2را

،ا24350،اس8ديابن2را ملغرب

AGRI ZGARNAاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكر جارقما

112احيا  عبقريا  زمامرةاس8ديا

بن2را-ا24200اس8ديابن2را ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3103

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 AGRI (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.ZGARNA

ب8عام2 د) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

 MARCHAND DE( صح7ا  نباتات)

(PRODUITS PHYTOSANITAIRES

 MARCHAND( ب8عا السمدة)

.(D’ENGRAIS

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)كر جارقم)

س8دي) حيا  عبقريا  زمامرةا (112

بن2ر)-)24200)س8ديابن2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

:    شرك7ا وحسنا  طلبالي)

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  شرك7ا وحسنا  طلبالي)

عن2 نه) ()حيا  فتحا  زمامرة)24200 

س8ديابن2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا وحسنا  طلبالي)

عن2 نه) ()حيا  فتحا  زمامرة)24200 

س8ديابن2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( بن2ر) بس8ديا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)3976.

636I

bemultico((2ب8م2 ت8ك

CAVALE INTERNATIONALE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

bemulticoب8م2 ت8ك2اا
رقما106اشق7ارقما01ا  زيت2نا

 ملعرك7ا-مكناسا،ا50060،امكناسا

مكناس

CAVALE INTERNATIONALEاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

02ارقما297ارياضا سماع8ل78ا01ا

  شطرالامكناسا-ا50000امكناسا

 ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.42621

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تماتع8ين) (2021 و2ن28) (11  ملؤرخافي)

جدودا لشرك7ا  س8د)ة()) مسيرا

 ملساعدياوحسناكمسيرالح8د

تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3431.

637I

يسيراف28ند

يسير فيوند
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

حلاشرك7

يسيراف28ند

مسنان7اح2م7اا  2ردةا،ا90000،ا

طنج7ا ملغرب

يسيراف28نداشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا وخرب7ا

2ا قام7ا ألسرةارقما1041ا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.52291

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 و2ن28) (23  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

مبلغ) ( ف28ند) يسيرا   شريكا  2ح8دا

لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعياحيا وخرب7)2) قام7)

طنج7) (90000  -  1041 رقم)  ألسرةا

 ملغربانت8ج7ال):)عدما  نشاط.

لاحددامقرا  تصف78اباحيا وخرب7)

 90000 - 1041 2) قام7ا ألسرةارقم)

طنج7ا ملغرب.)

لاعين:

ل) سعديا ( عزيز)   س8د)ة()

ح2م7ا  2ردة) مسنان7ا عن2 نه) ()

)ة() طنج7ا ملغرباكمصفي) (90000

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)

محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما

ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6362.

632I

FHF

SADOSTEEL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FHF

Bd(Yacoub(El(MansourاN°249ا

Casablancaا،0ا،ا6اBureauا

MAROC

SADOSTEELاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا202اشارعا

عبدا مل2منا  شق7ا5ا  طابقا الر�ضيا

-ا.ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509235

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SADOSTEEL

:) ستر د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لا وخردة) شر ء) ملنتجاتا لا ب8عا لا

ل عمال) ل ملعدن78ا   صناع78ا

 النشاء تا ملعدن78.

 202 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

5)  طابق) شارعاعبدا مل2منا  شق7)

 الر�ضي)-).)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا  صدلقامصطفى):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

مصطفى)   س8دا  صدلقا

قصب7) عن2 نه) () يساسف7ا قام7ا

 ميناماس)02)عمارة)11)شق7)07)ط)

03).)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

مصطفى)   س8دا  صدلقا

قصب7) عن2 نه) () يساسف7ا قام7ا

.)  د ر) (11 عمارة) (02 س) ما  مينا

  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

639I
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SHOP SHOPPING

SHOP SHOPPING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

SHOP SHOPPING

BUREAUا9اLOT(RIZANA(IMMا

AV(MOHAMMED(VIا20ا

Meknèsا،50000ا،اMEKNESا

MAROC

SHOP SHOPPINGاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلا

رقما69اطابقا  سفلياعمارةا17ابا

مجمعا ملنتزها2ا وتالاللاا-ا50030ا

مكناساا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53779

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 SHOP(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.SHOPPING

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

فيا ملتاجر) با تجزئ7ا  مل2 دا  غذ ئ78ا

 ملتخصص7)

في) با تجزئ7ا منتجاتا  تبغا ب8عا

 ملتاجرا ملتخصص7).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلارقم)

69)طابقا  سفلياعمارة)17)بامجمع)

 ملنتزه)2) وتالالل))-)50030)مكناس))

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةاقاد اصابرين7)):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (50 ( (:   س8دةاقاد اعزيزة)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (   س8دةاقاد اصابرين7)
عمارةا )6)شق7)12) قام7اس لماس7)

مكناس))50030)مكناسا ملغرب.
عن2 نه) () عزيزةا قاد ا   س8دةا
 2 شق7) (4 غعمارة)  قام7ا  د  78ا
تمارة) (50030 بساتينا ملنزها ملنزه)

 ملغرب.
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () (   س8دةاقاد اصابرين7)
عمارةا )6)شق7)12) قام7اس لماس7)

مكناس))50030)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3326.

640I

le(partenaire((fiscal

 PREMIUM WELLNESS AND
SPA

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

le(partenaireااfiscal
49اشلرعاعمرا وخطاباطابقا3ارقما
6اعمارةا  برك7،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
PREMIUM WELLNESS AND SPAاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااشارعا
رش8دار�ضىا,اإقام7اح8اةا3ا  طابقا
 ألر�ضياا-ا90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112265
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (13
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 PREMIUM WELLNESS AND

.SPA

غرضا  شرك7ابإوجاز):)-) ستغالل)

ل) رياض78ا لترب78ا  بدن78ا قاع7ا

 ألنشط7ا مل2 زي7

-) ستغاللاجم8عا ملر فقا ملتعلق7)

باألنشط7ا  رياض78

جم8عا ملكمالت) شر ء) لا ب8عا (-

  غذ ئ78),) ملالبسالا ملعد تا ملتعلق7)

باألنشط7ا  رياض78)

-) ستغاللامحالتامر كزا  تجم8ل)

لا وحالق7.

ألا الستغالل) -) ستغالل،) قتناء)

غيرا ملباشر،) الستئجار،) ألا  ملباشرا

تأجيراأياأصلاتجاري،) ألا   تس8ير،)

فرلعاألامباٍن،)يعززانم2ا  شرك7)

-) ستغاللاجم8عا ملر فقا ملتعلق7)

بر ء تا الختر ع,) با نشاطا ملحدد,)

  عالماتا  تجاري7)

-) ملساهم7ا ملباشرةاألاغيرا ملباشرة)

بأياشكلامنا ألشكالافياأياشرك7.

.

شارع) ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
3)  طابق) إقام7اح8اة) (, رش8دار�ضى)

 ألر�ضي))-)90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 300.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دامحمداعادلاططري):))300 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دامحمداعماداططري)):))300 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ططري))))))))))))))))))))))) رياضا محمدا   س8دا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (300:

 لحص7).

  س8دةالفاء)ططري):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاعبيراططري):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاسناء)ططري):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 300 ( (: ططري) عفافا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاآمالاططري):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دةاهدىاططري):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

300)حص7) (   س8دةان2راططري):)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ططري) عادلا محمدا   س8دا
زنق7ا بن) حيا  نز ه7،) عن2 نه) ()

عط78،رقم)6 90000)طنج7.) ملغرب.
ططري) عمادا محمدا   س8دا
زنق7ا بن) حيا  نز ه7،) عن2 نه) ()

عط78،رقم)6 90000)طنج7.) ملغرب.
ططري)))))))) رياضا محمدا   س8دا
زنق7ا بياجريرا  طبري) (61 عن2 نه) ()

 قام7ار ن8ااطابق)9)شق7)95 90000 

طنج7.) ملغرب.

عن2 نه) () ططريا لفاء)   س8دةا
 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب.

عن2 نه) () ططريا عبيرا   س8دةا

بن) صالحا زنق7ا   بر نصا  رياضا

طنج7.) (90000  34 رقم) غضبانا

 ملغرب.

عن2 نه) () ( ططري)   س8دةاسناء)
 90000  15 رقم) زنق7ا ملحمدو7ا

طنج7.) ملغرب.

  س8دةاعفافاططرياعن2 نه) ()
 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب.

عن2 نه) () ططريا آمالا   س8دةا
 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب.

عن2 نه) () ططريا هدىا   س8دةا
 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب.

عن2 نه) () ططريا ن2را   س8دةا
 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
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ططري) عادلا محمدا   س8دا

زنق7ا بن) حيا  نز ه7،) عن2 نه) ()

عط78،رقم)6 90000)طنج7.) ملغرب

عن2 نه) () ططريا آمالا   س8دةا

 6 زنق7ا بناعط78،رقم) حيا  نز ه7،)

90000)طنج7.) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6324.

641I

bemultico((2ب8م2 ت8ك

MOST WORY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

bemulticoب8م2 ت8ك2اا
رقما106اشق7ارقما01ا  زيت2نا

 ملعرك7ا-مكناسا،ا50060،امكناسا

مكناس

MOST WORYااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما

150ا  شق7ا02اتجزئ7ا  سنبل7احيا

  نع8ما05امكناسا-ا50000امكناسا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.51141

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

»رقم)150)  شق7)02)تجزئ7ا  سنبل7)

 50000 (- مكناس) (05 حيا  نع8م)

تجزئ7) (19 »رقم) إلى) مكناسا ملغرب«)

لالل) 02) وتا 01)  طابق) مرجان)

مكناس)-)50000)مكناس)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3432.

642I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 EXPERT TRANSFERT ET«
«SERVICE

إعالنامتعددا  قر ر ت
SOCIETE MAZAGANا

COMPTAFISC-SARL-AU
Elا,lotissement(Al(Qodsا,N°314ا
24000ا،اJadida،ا و دودةا ملغرب
«EXPERT TRANSFERT ETا

SERVICE«ا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:امر بارقما
1،ادل را ع2 مرة،اجماع7ا وح2زي7ا-ا

24000ا و دودةا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.12143

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)29)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
نقلامقرا  شرك7امنا  عن2 نا  تالي:)
(،11 رقم) أب2ا  فرج،)  شق7ا عمارةا
مر كش،) طريقا أنزر ن،) بئرا شارعا
دل ر) (،1 رقم) مر با إلىا  و دودةا
 ع2 مرة،)جماع7ا وح2زي7،) و دودة
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
دل ر) (،1 رقم) بمر با مقرا  شرك7ا
 ع2 مرة،)جماع7ا وح2زي7،) و دودة)
من) بقر را أخرا ملقرا نقلا ومكنا كماا

شركاء)  شرك7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( باو دودة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26720.
643I

  طقس

الطقس
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7
  طقس

عزيبا وحاجاقدلرااحيا وخرب7اا
 قام7ا ألسرةارقما1030ا،ا90000،ا

طنج7ا ملغرب
  طقساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعزيبا
 وحاجاقدلرااحيا وخرب7اا قام7ا

 ألسرةارقما1030ا-ا90000اطنج7ا
 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.39403

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
 10.000 رأسما ها) مبلغا (   طقس)
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
عزيبا وحاجاقدلر))حيا وخرب7)) قام7)
طنج7) (90000  -  1030 رقم)  ألسرةا

 ملغربانت8ج7ال):)عدما  نشاط.
عزيب) با مقرا  تصف78ا حددا لا
 وحاجاقدلر))حيا وخرب7)) قام7ا ألسرة)
رقم)1030 - 90000)طنج7ا ملغرب.)

لاعين:
ب2درةال) ( ( عبدا  سالم)   س8د)ة()
حي) ( قدلر) عزيبا وحاجا عن2 نه) ()
 1030 رقم) ) قام7ا ألسرةا  وخرب7)
)ة() طنج7ا ملغرباكمصفي) (90000

 لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)
محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما
ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)-
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6361.
644I

HOUSSAM EDDINE

فيرما ادوكاسيون
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

HOUSSAM EDDINE
AV MOHAMED BENا

1اABDERRAHMAN(IMM2ا
PRET(DEا1اERE(ETAGE(Nا
،اPHARMACIE(BAB(TOUTا
TETOUAN(MAROCا،93000
فيرماا دلكاس28ناشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا16ا قام7ا
ر م2ساشارعاطهر نا  طابقا الللا
رقما4ا-ا90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112273
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
فيرما) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 دلكاس28ن.
تدريب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تدريب)  مل2ظفينافياجم8عا مل االت.)
ل ستشار تا مل2 رد) إد رةا  ت2ظ8فا

  بشري7).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)16) قام7)
طهر نا  طابقا اللل) شارعا ر م2سا

رقم)4 - 90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا  عيساليامحمد):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  عيساليامحمداعن2 نه) ()
رقم122  فتحا تجزئ7ا حيا مل اهدونا

90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  عيساليامحمداعن2 نه) ()
رقم122  فتحا تجزئ7ا حيا مل اهدونا

90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6390.

645I
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NKH CONSULTING SARL

 AL-KHANJI IMMOBILIER
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص

NKH CONSULTING SARL
TEMARAا1اAPPا8اLOT(TALAAا
TEMARAا،12010ا،TEMARAا

MAROC
AL-KHANJI IMMOBILIER SARLا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

  رياضارقما1303اب2زن8ق7اب2زن8ق7ا
13100اب2زن8ق7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.533/5423
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (04 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
محمد)) ( ناصر) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7) (500 رمضانا وخنجي)
حص7) (1.000 أصل) منا  جتماع78ا
)ناصرمحمد) )  س8د))ة()عمر)  فائدة)
و2ن28) (04 بتاريخ) رمضانا وخنجيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 02 بتاريخ) ( سل8مان) ببنا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)390.
646I

FLASH ECONOMIE

REDAPOLIMERI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

REDAPOLIMERI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
رأسما هاا100.000ادرهم

مقرهاا الجتماعي:ا ملنطق7ا  صناع78ا
عيناع2دةالالدازعيراتجزئ7ا2244ا

تمارة
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

124229
بمقت�ضىا و معا  عاما  عادي)
قرر (2021 ماي) (31 بتاريخ)   ملؤرخا

مااولي:

تع8ينامسيروناجدود نا لشرك7)

لهما  س8داوحسناب2ن2يفال  س8د)

فؤ د) ع2ضا  س8دا ح النا ج2 دا

محمدا  صدوق) ل  س8دا   كن28يا

 ألزرق

منا  نظام) (12 تعدولا  فصل)

 ألسا�ضيا لشرك7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (14 بتاريخ) بتمارةا  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)5921.

647I

FLASH ECONOMIE

BLANCA CENTER CALL

إعالنامتعددا  قر ر ت

BLANCA CENTER CALL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

رأسما ها:ا100.000ادرهما

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما12ا

زنق7اصابرياب2جمع7ا  طابقا ألللا

رقما6ا  د را  ب8ضاء

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

457321

بمقت�ضىاقر را و معا  عاما ملؤرخ)

قررا  شريك) (2021 و2ن28) (22 بتاريخ)

  2ح8دامااولي:

 1000 علي) لح8دا تف2يتا  س8دا

حص7ا جتماع78ا فائدةا  س8د)

  عربياخر زي

من) عليا لح8دا  ستقا 7ا  س8دا

منصبامسيرا  شرك7التع8ينا  س8د)

  عربياخر زياكمسيراجدودا لشرك7)

ملدةاغيرامحددة

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725232.

642I

NEW CHALLENGE CONSULTING

        MH ECO-CLEAN
M.H.E.C

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

NEW CHALLENGEا
CONSULTING

126اشارعا بر ه8ما  رلد نياحيا
  هدىا،ا25000،اخريبك7ا ملغرب
M.H.E.CااااااااMH(ECO-CLEANا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا126اشارعا
 بر ه8ما  رلد نياحيا  هدىا  طابقا
  ثا ثاا-ا25000اخريبك7ا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7133
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MH (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ECO-CLEAN        M.H.E.C
:)  تنظ8ف) غرضا  شرك7ابإوجاز)

ل  ص8ان7).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)126)شارع)
 بر ه8ما  رلد نياحيا  هدىا  طابق)

  ثا ث))-)25000)خريبك7ا ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: ( معطالي)   س8دامحمدا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
500)حص7) ( (:   س8داهشاما  فار)

بق8م7)100)درهما لحص7).)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمدامعطالياعن2 نه) ()
خريبك7)) كريفل7ا ملزرع7ا زنق7ا (01

25000)خريبك7ا ملغرب.

  س8داهشاما  فاراعن2 نه) ()129 

حيا المل))25000)خريبك7)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدامعطالياعن2 نه) ()

خريبك7) كريفل7ا ملزرع7ا زنق7ا (01

25000)خريبك7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

16)و2ن28)  البتد ئ78ابخريبك7))بتاريخ)

2021)تحتارقم)299.

649I

 ألستاحاجاللاحكمتام2ثقابمر كش

 HAKKAM حكام انفست

INVEST

إعالنامتعددا  قر ر ت

 ألستاحاجاللاحكمتام2ثقابمر كش

15،اشارعا ألميرام2الياعبدهللااإقام7ا

  صفاءامدخلا»ب«ا  طابقا2ارقما2ا

،ا40000،امر كشا ملغرب

حكاما نفستاHAKKAM INVESTا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا سكج2را

 ملحام8دا و ن2بياعمل78ابساتينا

مر كشا-ا40000امر كشا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)26)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تع8ينا  س8د) أعضاء)  شرك7ا قررا

بمر كش) خا د،)  ساكنا بنا حسنا

جليزاحيا ملستشفىاتجزئ7ا  ب8لكارقم)

16/17،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)

كمسيراثان) (،E60119   2طن78ارقم:)

 لشرك7ابمع78ا ملسيرا وحالي،))ملدةاغير)

محددةامعا  ت2ق8عابشكلا نفر دي.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
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على) ونصا 13:)  ذيا رقم) بندا

خا د) بنا خا دا عينا  س8دا ماولي:)

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

بن) حسنا ل  س8دا (E164253 رقم)

خا دا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

مسيرون) (E60119 رقم)   2طن78ا

 لشرك7ا لعملابشكلامنفصلاملدة)
غيرامحدلدة))

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125610.
650I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

NG MEDIA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SIMPLCOMPT CONSULTING
RESIDENCEا12اIMMاAPPT(N°2ا
،اSINE(AV.ALLAL(EL(FASSIا

MARRAKECH(MAROCا،40000
NG MEDIAاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ب2 با

مر كشا ملنطق7ا15اعمارةا ا33اشق7ا
2امر كشامر كشا40000امر كشا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116927
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (13
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 NG (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MEDIA
لكا 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 التصالال  تس2يقا  رقمي.

:) ب2 ب) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
مر كشا ملنطق7)15)عمارةا )33)شق7)
مر كش) (40000 مر كش) مر كشا (2

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):) ملغرباسن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (:   س8دا ملشيرحا ملهدي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا ملشيرحا ملهدياعن2 نه) ()
 ب2 بامر كشامنطق7)15)عمارةا )33 

شق7)2  40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا ملشيرحا ملهدياعن2 نه) ()
 ب2 بامر كشامنطق7)15)عمارةا )33 

شق7)2  40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125965.
651I

Allo multi-services sarl/Au

RHALA RIF SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

Allo multi-services sarl/Au
،ا96ا1er(numeroاRue(hassanا

62000،ا  ناض2را ملغرب
RHALA RIF SARL AUاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياBDا
SELOUANEا31اLARACHE(Nا
NADORا62000ا-اNADORا

MAROC
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22447
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RHALA RIF SARL AU
مطبع7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
,)  تصدور) بها) ل وخدماتا ملتعبق7ا

ل الستر د),)نقلا  بضائع))
 BD (: .عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 LARACHE N 31 SELOUANE
 NADOR - 62000 NADOR

.MAROC
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 RHALA MOHAMED   س8د)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  100

 لحص7.
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 RHALA MOHAMED   س8د)
 NADOR 62000 عن2 نه) ()

.NADOR MAROC
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 RHALA MOHAMED   س8د)
 NADOR 62000 عن2 نه) ()

NADOR MAROC
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)30)و2ن28)

2021)تحتارقم)1757.
652I

CABINET MADDAH LAW FIRM

UNIVERS BOIS
إعالنامتعددا  قر ر ت

CABINET MADDAH LAW FIRM
,ا203Angle Bd Anoual etا
èmeا3اBd(Abdelmoumenا
،20390ا،اEtage(Casablancaا

casablanca maroc

UNIVERS BOISاا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اا  طريقا
  تالث78ا1029ا ملنطق7ا  صناع78ا
س8ديامعرلف-ا  د را  ب8ضاءا-ا-ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.365225

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)21)دجنبر)2020

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:))
 إلعالماب2فاةا  شريكا  2ح8داف8ل8ب2)
لفاةا  شريك) علىا ترا (:  2مباردل)
ت2زيع) فانا ف8ل8ب2ا 2مباردلا   2ح8دا
حصصهاعلىا  2رث7اأصبحابا شكل)
:)  س8دة) ( ) رسما إلر ث7)

ً
تبعا  ألتيا

(- حص7.) (125 (: سبيسا)   سعدو7ا
(:   س8داف8ل8باكريست8انا 2مباردل)

275)حص7
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ب2فاةا ملسيرا  2ح8دا  س8د)  إلعالما
ف8ل8ب2ا 2مباردلالاتع8ينا  س8داف8ل8ب)
جدود) كمسيرا كريست8انا 2مباردلا

للح8دا لشرك7
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7)
مناشرك7امحدلدةا ملسؤل 78اد ت)
  شريكا  2ح8دا لىاشرك7امحدلدة)

 ملسؤل 78)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مقسما) أصبحا رأسمالا  شرك7ا
•)  س8دةا  سعدو7) با شكلا  تالي)
•)  س8د) درهم) (12.500 (: سبيسا)
ف8ل8باكريست8انا 2مباردل):))27.500 

درهم).) مل م2ع):)100.000)درهم
بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مقسما) أصبحا رأسمالا  شرك7ا
•)  س8دةا  سعدو7) با شكلا  تالي)
سبيسا):)125))حص7)•)  س8داف8ل8ب)
(. حض7) (275 ( (: كريست8انا 2مباردل)

 مل م2ع):)1000)حص7
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 17 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)772419.
653I

مجم2ع7ا  تداللي

 CLEM OUTSOURCING
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7
مجم2ع7ا  تداللي

برجاكريستالا3،اس27،اشارعا
س8ديامحمدابناعبدااهللا،امارينا،ا
  د را  ب8ضاءا،ا20300،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
CLEM OUTSOURCING SARLاا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا

15Rue Athenes Mers Sultanا
casablancaا20300ا-اCasablancaا

.maroc
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.233719

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تع8ين) تما (2021 ماي) (22 في)  ملؤرخا
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

DIRAA HALIMA)كمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726721.
654I

GESTION ALJANOUB

TAJDA CONSTRUCTION
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GESTION ALJANOUB
زنق7اتط2 ناحيا  سعادةاعمارةارقما
2ا  طابقا  ثا ثا  ع28نا،ا70000،ا

  ع28نا ملغرب
TAJDA CONSTRUCTIONاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما122ا
تجزئ7ا  بحارةا ملر�ضىاا  ع28نا

70000ا  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37513
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TAJDA(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.CONSTRUCTION
أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لا  هندس7) أشغالا  بناء) (، متعددة)

 ملدن78،) الستير دال  تصدور.....
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
)  ع28ن) تجزئ7ا  بحارةا ملر�ضى) (122

70000)  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
: حمد) م2اليا    س8دا  سباعيا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
حمد) م2اليا   س8دا  سباعيا
عمارة) أسماء) شارعا الا عن2 نه) ()
144)شق7)01) ملر�ضىا  ع28ن)70000 

  ع28نا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
حمد) م2اليا   س8دا  سباعيا
عمارة) أسماء) شارعا الا عن2 نه) ()
144)شق7)01) ملر�ضىا  ع28ن)70000 

  ع28نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2330/21.

655I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MAROUANE BONITO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

LAWا&اDICKSSON(BUSINESSا

FIRM

23ا23اRUE(JEAN(JAURESا

،20060ا،RUE(JEAN(JAURESا

Casablanca Maroc

MAROUANE BONITOاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10،اشارعا

 وحري7،ا  طابقا3،ا  شق7ارقما5ا-ا

20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510017

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MAROUANE BONITO

غرضا  شرك7ابإوجاز):)تاجر.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)10،)شارع)

 -  5 3،)  شق7ارقم)  وحري7،)  طابق)

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)100)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

(،23   س8دام2دلانب8لاعن2 نه) ()

حيا  د خل7) جعفرا  كتاني،) شارعا

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

  س8دةا  عمرياسميرةاعن2 نه) ()

رش8د) م2اليا حيا (،15 شارع) (،21

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

(،23   س8دام2دلانب8لاعن2 نه) ()

حيا  د خل7) جعفرا  كتاني،) شارعا

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 29 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)144245392.

656I

NORD SUD MANAGEMENT

سا نتر دافير ابزنيس
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

NORD SUD MANAGEMENT

B(BUREAUا43اC/O(CAE(ILOTا

15/14اZONE FRANCHE VILLEا

TANGERا،90000ا،TANGERا

MAROC

ساانتراد فيرا بزنيساشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابا43اilotا

,امنطق7ا وحرةابا طنج7ا-ا90000ا

طنج7ا ملغربا.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22639

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2020 شتنبر) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

كابتال) ف2نت2را تف2يتا بزنيسا

كرلبالالاس)250)حص7ا جتماع78)

حص7ا فائدة))) (10.000 أصل) منا

 بزنيساف2نت2راكابتالاكرلب))لاتاد)

بتاريخ)10)شتنبر)2020.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244321.

657I
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MBGA

 SOCIETE NORD AFRICAIN
HYDROCABURES

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

MBGA
BD(ZERKTOUNI(Nا275اNا

،20050ا،BD(ZERKTOUNIا275ا
CASABLANCA MAROC

SOCIETE NORD AFRICAINا
HYDROCABURESاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا169,تجزئ7ا
  نس8ما,  طبقا  تانيا,رقما  شق7ا
13ا يساسف7اا-ا20190ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510041
 07 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2 28ز)
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIETE NORD AFRICAIN

.HYDROCABURES
إنتاج) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لت2زيعا  2ق2دا  غازي.
(: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
,  طبقا  تاني) 169,تجزئ7ا  نس8م)
,رقما  شق7)13) يساسف7))-)20190 

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

5.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:
 35.000 ( (: (   س8دا وحسناألبال)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمداألبال):))5.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعبدا  لط8فاألبال):))5.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دار�ضىاألبال):))5.000)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( ألبال)   س8دا وحسنا
 40150  1562 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب.
عن2 نه) () ألبالا محمدا   س8دا
 40150  1562 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب.
ألبال) عبدا  لط8فا   س8دا
 1562 رقم) (1 ص2ك2ما) عن2 نه) ()

40150)مر كشا ملغرب.
عن2 نه) () ألبالا ر�ضىا   س8دا
 40150  1562 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( ألبال)   س8دا وحسنا
 40150  1562 رقم) (1 ص2ك2ما)

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)510041.
652I

SOUHAL CONSULTING

STROF
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

SOUHAL CONSULTING
A-82اRUE(YOUGOSLAVIE(IMMا
،40000ا،GUELIZا14اAPPTا

MARRAKECH MAROC
STROFاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
بر ديا2اعمارةا713ا  شق7ا2ا

 ملحام8دا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116923
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.STROF
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)  صباغ7

-) ال 2من28م
-) شغالا  تشط8با  عام7.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 2 713)  شق7) عمارة) (2 بر دي)
 ملحام8د)-)40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 3.000 ( (: سع8د) ل 8جاا   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 1.500 ( (: ل 8جاا وحسين)   س8دا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دال 8جااو2سف):))500)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ل 8جاا سع8دا (   س8د)
مر كش)40000)مر كشا ملغرب.

) وحسينال 8جااعن2 نه) ()   س8د)
ز ك2رة)47900)ز ك2رةا ملغرب.

عن2 نه) () ل 8جاا و2سفا (   س8د)
ز ك2رة)47900)ز ك2رةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ل 8جاا سع8دا (   س8د)
مر كش)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125960.
659I

QUALICIA CONSULTING

GK INDUSTRY SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يرانشاطا  شرك7

QUALICIA CONSULTING
.RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈMEا
RUE,اÉTAGE(BUREAU(N°14ا

TARFAYA MOULAY ALI CHRIFا

MEKNESا،50000ا،اVN(MEKNESا
MAROC

GK INDUSTRY SARLاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعياطريقا
صفرلاتعالن78ا دريس78افاساا-ا

30100افاسا ملغرب.
تغ8يرانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.52693

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتغ8ير) (2021 و2 28ز) (07  ملؤرخافي)
»-  صنادوق) من) نشاطا  شرك7ا
ل  تغل8ف) ل  تعبئ7ا (،  ملعدن78)
ل  ل2 زم) ل مل2 دا ملعدن78ا (،  ملعدن78)
محل) منا منا ملنتجاتا لغيرهاا (،
معد ت.))  شرك7ا ملصنع7()مناخالل)
م8كان8ك78.) ألثاثا ملعدني) عمل78ا

)  شرك7ا ملصنع7(.
-مقاللانقلا  بضائعا آل 78.

-تجارة.«)إلى)»-)  صنادوقا ملعدن78)
(، ل  تغل8فا ملعدن78) ل  تعبئ7ا (،
لغيرها) (، ل  ل2 زم) ل مل2 دا ملعدن78ا
معد ت.) محلا منا منا ملنتجاتا
مناخاللاعمل78) )  شرك7ا ملصنع7()
)  شرك7) م8كان8ك78.) ألثاثا ملعدني)

 ملصنع7(.
-)مقاللانقلا  بضائعا آل 78.

متن2ع7) إنشاء تا ألا أعمالا (-
)مقالل(.«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3439.
660I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE GRAVEFOR SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

CABINET RAMI EXPERTISE
Avenue(Allalا,Espace(Rihab(Fésاا
,N°56ا,ben(Abdellah(Immb(Dا

،30000ا،ا30ا5ème(étage(Bureauا
Fés,اMaroc

STE GRAVEFOR SARLاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ازنق7ا بنا
باجاا ملنطق7ا  صناع78ارقما216ا
س8دياإبر ه8مافاسا-ا30000افاسا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.33277

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)05)و2 28ز)2021)تقرراحل)
STE GRAVEFOR SARL)شرك7اح ت)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (400.000
باجاا ملنطق7) زنق7ا بنا  إلجتماعيا
س8دياإبر ه8م) (216   صناع78ارقم)
فاسا ملغربانت8ج7) (30000 (- فاس)
جس8م7) ألضر را تعرضا  شرك7ا ل-)
تقريرا ملدوري7ا  عام7) فيا مفصل7ا
بفاس) لالو7ا  شرط7ا  ألمنا  2طنيا
بسببا ندالعاحريقافي)2021 / 03 / 

. 17
-) إلتفاقاعلىا نهاء)  شرك7.

لاعين:
  س8د)ة()سهام)))مف8دالاعن2 نه) ()
م.ج)) (10 زنق7ا الامل8ك7اشق7) (2 رقم)
)ة() كمصفي) فاسا ملغربا (30000

 لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
بتاريخ)05)و2 28ز)2021)لفيازنق7ا بن)
 216 رقم) باجاا ملنطق7ا  صناع78ا
30000)فاس) (- س8دياإبر ه8مافاس)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3392/021.
661I

asy accounting

MAKOULATI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

asy accounting
ERREDA(HAJا29اIMMا1اNoا
،20000ا،اEl(Oulfaا,FATEHا

casablanca maroc
MAKOULATIاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
عر ب7اطماريساد راب2عزةااا-ا20220اا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509191
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MAKOULATI
مقهى) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تقل8دي.
دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عر ب7اطماريساد راب2عزة)))-)20220  

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داجعفراب2هالي):))194)حص7)

بق8م7)19.400)درهما لحص7).
 194 ( (: ب2هالي) و2سفا   س8دا
حص7ابق8م7)19.400)درهما لحص7).
194)حص7) ( (:   س8داعمراب2هالي)

بق8م7)19.400)درهما لحص7).
  س8داأحمداب2هالي):))194)حص7)

بق8م7)19.400)درهما لحص7).
127)حص7) ( (:   س8دةازهرةا  زين)

بق8م7)12.700)درهما لحص7).
  س8دةانع8م7اب2هالي):))97)حص7)

بق8م7)9.700)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ب2هاليا جعفرا   س8دا
ب2عزة)) د را طماريسا عر ب7ا دل را

20220))  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () ب2هاليا و2سفا   س8دا
ب2عزة)) د را طماريسا عر ب7ا دل را

20220))  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

  س8داعمراب2هالياعن2 نه) ()دل ر)
  20220 ( ب2عزة) د را عر ب7اطماريسا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () ب2هاليا أحمدا   س8دا
ب2عزة)) د را طماريسا عر ب7ا دل را

20220))  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () ب2هاليا نع8م7ا   س8دةا
 1 طابق) (211 رقم) لا تجزئ7ا  زلبيرا
 أل ف7)20000))  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
  س8دةازهرةا  زيناعن2 نه) ()دل ر)
  20220 ( ب2عزة) د را عر ب7اطماريسا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2هاليا جعفرا   س8دا
ب2عزة)) د را طماريسا عر ب7ا دل را

20220))  د ر  ب8ضاء) ملغرب
عن2 نه) () ب2هاليا و2سفا   س8دا
ب2عزة)) د را طماريسا عر ب7ا دل را

20220))  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725049.
662I

HC FITNESS

HC FITNESS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

HC FITNESS
131اشارعا نفاا قام7ا زيرا  طابقا11ا
شق7ا11ابا،ا20370،ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب
HC FITNESSااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا131اشارعا
 نفاا قام7ا زيرا  طابقا11اشق7ا11ا
با-ا20370ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

456175
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2020 وناور) (27
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 HC (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. FITNESS
تشغ8ل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  صا 7ا  رياض78ال ألنشط7ا  تا 78:)
  ل8اق7ا  بدن78)،)ل  تمارينا  رياض78)
كمال) (، لبناء)  عضالت) (، لتمتد) (،
فن2نا  دفاعاعنا  نفس) (،  ألجسام)
(، سالنا) (، ،) السترخاء)  ملختلف7)

 السترخاء.
مركزا لثقاف7ا  بدن78) تشغ8لا
ل  ل8اق7ا  بدن78.) كمالا ألجساما (،
معد تا  ل8اق7) أن2 عا جم8عا ت2فيرا
مع) (،   بدن78ا الستخد ما وخاص)
لجم8ع) (، لمر قب7) تس 8لا بدلنا ألا
ل ألنشط7ا ملتعلق7)  وخدماتا

با رفاه78ال السترخاء)ل  ترف8ه.
لخاص7) تنظ8ما وحدثا كلا
نشاط) أيا  ملسابقاتا  رياض78.)
ل  ص8ان7) بعلما و مالا وتعلقا

ل  عناو7اباو سم
أياعمل78األاعمل78)،)أياعملاأل)

مش2رةاتتعلقابمختلفا مل االت.
 131 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا نفاا قام7ا زيرا  طابق)11)شق7)
11)ب)-)20370)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دارش8دا و بري)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داحمزةاشكير)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ( رش8دا و بري)   س8دا
ب2سك2رة) (109 ف8ال) ستيا ك2 فا
27122)  د ر  ب8ضاء)   ن2 صر)

 ملغرب.
عن2 نه) () ( شكير) حمزةا   س8دا
 20250 ( 14)زنق7ا و ماركاماق) رقم)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
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ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( شكير) حمزةا   س8دا
 20250 ( 14)زنق7ا و ماركاماق) رقم)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)730124.

663I

MSH BIEN ETRE

MSH BIEN ETRE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MSH BIEN ETRE
7زنق7اسبت7ا قام7ا  ر ميا  طابقا

2ا ملكتبارقما2ا،ا20360،ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

MSH BIEN ETREااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7زنق7ا

سبت7ا قام7ا  ر ميا  طابقا2ا ملكتبا
رقما2ا-ا20360ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

472229
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 أكت2بر) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MSH (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

. BIEN ETRE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)

لتصدور) ل ستير دا لب8عا شر ء)
لمنتجاتا  تجم8ل)  ملعد تا
ل وحم78) لمستحضر تا  تجم8لا

ل و 2 رب

بصري7) سمع78ا أفالما إنتاجا (
)سينما)،)تلفزي2ني)،)مؤس�ضيالفني(

إنتاجا مل2س8قىا  تص2يري7)
 لسينمااألا  تلفزي2ناألا مل2س8قىاأل)

إنتاجا  بر مجا  تلفزي2ن78)،
لتط2ير) م2 قعا  2يبا إنشاء)
) إلنتر نت) تكن2 2ج8اا ملعل2مات)

ل إلكستر نتال  تطب8ق()،
)إنشاء)ه2ي7ابصري7))شعار)،)رأس)

،)رس2م)،) لطباع7ال  2يب()،
مهن) فيا ل  تعل8ما )  تدريبا

تكن2 2ج8اا ملعل2مات)،
مستشارافيامهناتقن78ا ملعل2مات)

لنظما ملعل2مات)،
خدم7اتصف8فا  شعرا ملهن78)،

)خدم7امك8اجا حتر ف78)،
)تدريباتصف8فا  شعرال ملاك8اج،
ل وحقائب) صناع7ا وحقائبا
لإكسس2 ر تا ألحذو7) ل ملالبسا

ل ألحزم7)،
  ب8عا ملحليال  تصدوراإلبد عاتنا،
) و ل2د)  ستير دا مل2 دا وخام)
ل ألجز ء) ألخرىا  الزم7) ل ألقمش7ا

 تحق8قاإبد عاتنا()،
تنظ8ما ألحد ثال وحفالت)،

خدماتا  عناو7اباو مالال  نظام)
  غذ ئي)،

أل) أياعملا (، نهج) ألا عمل78ا أيا
نص8ح7اتتعلقابمختلفا مل االت.

7زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
2) ملكتب) سبت7ا قام7ا  ر ميا  طابق)
رقم)2 - 20360)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
: مفالح) ر بح78ا    س8دةا 8لىا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
مفالح) ر بح78ا   س8دةا 8لىا
عن2 نه) () قام7ا  زيت2نابابا طلس)
 40010 ( لق8ادةا  2يد ن) جماع7ا

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

مفالح) ر بح78ا   س8دةا 8لىا

عن2 نه) () قام7ا  زيت2نابابا طلس)

 40010 ( لق8ادةا  2يد ن) جماع7ا

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)753100..

664I

CABINET BOUZIDI

DRISART
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

CABINET BOUZIDI

عندامكتبا  ب2زيدياص.با125ا

  ناظ2را،ا62000،ا  ناظ2را ملغرب

DRISARTاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ادل رابنيا

بيريا 2طاا فارنيا-ا62000ادري2شا

 ملغرب.

قفلا  تصف78
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.16729

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

2020)تقرراحل) 31)دجنبر)  ملؤرخافي)

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (DRISART

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعيادل رابنيابيريا 2طا)

دري2شا ملغرب) (62000 (-  فارني)

.CESSATION ACTIVITEنت8ج7ال

لاعين:

ل) دريسا ( (   س8د)ة()  عل2ي)

لد را فر ني) أوتا دل را عن2 نه) ()

ناظ2را ملغرب) (62000 ت2زين) بنيا

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

2020)لفيادل رابني) 31)دجنبر) بتاريخ)
ناظ2ر) (62000 (- بيريا 2طاا فارني)

 ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)12)وناور)

2021)تحتارقم)75.

665I

IMMOMAROCOMA

IMMOMAROCOMA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

IMMOMAROCOMA
131اشارعا نفاا قام7ا زيراطابقا
11ا ملكتبارقما11با،ا20370،ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
IMMOMAROCOMAاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا131اشارعا
 نفاا قام7ا زيراطابقا11ا ملكتبارقما
11با-ا20370ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

420723
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 أكت2بر) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.IMMOMAROCOMA
جم8ع) (• (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
)ب8ع) ل ملعامالتا  عقاري7)   عمل8اتا
ل  سلع) لتأجيرا  عقار تا لشر ء)

  صناع78(
•)  ترليجا  عقاري

لتأجير) لب8عا شر ء) فيا لس8طا (•
 ألر �ضيال  عقار تا  تجاري7

•) ستشار تا الستثمارا  عقاري)،
ل ملكاتب) تأجيرا ألر �ضيا إد رةا (•

ل ملمتلكاتا  تجاري7
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جدودة) مشاريعا تس2يقا (•

ل و مع8اتا  صدوق7)  لمط2رينا

ملشاريعا ألر �ضيال ألر �ضيال  عقار ت)

  تجاري7)،)إوخ.

فيا التصاالت) •) الستشار تا

ل الستر ت8ج78) ل  تس2يقا   عقاري7ا

  رقم78

ل  تخط8ط) أعمالا  تصم8ما (•

ل  دوك2را  د خلي

•)در س7ا  س2ق)-) وخبرةا  عقاري7

) ملساعدةا لسلط7) (AMO (•

)سلط7ا  تعاقد) (MOD (،  ملتعاقدة()

 ملف2ضOPC(،()7)) و دل 7ال  ت2ج8ه)

)إد رة) لز رةا  بيئ7) (، ل  تنس8ق()

 ملشرلع(

•)  ه8كل7ال  ه8كل7ا ملا 78ا لمشاريع)

  عقاري7.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)131)شارع)

11) ملكتبارقم)  نفاا قام7ا زيراطابق)

11ب)-)20370)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: بدور) خل2دا   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بدورا خل2دا   س8دةا

زنق7ام2اليارش8دادربا  بلدو7))) (22

20510)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()) بدورا خل2دا   س8دةا

زنق7ام2اليارش8دادربا  بلدو7) (22

20510)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)754957.

666I

BEST OUTSOURCING

BEST OUTSOURCING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

BEST OUTSOURCING
131اشارعا نفاا قام7ا زيراطابقا
11ا ملكتبارقما11با،ا20370،ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
BEST OUTSOURCINGااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا131اشارعا
 نفاا قام7ا زيراطابقا11ا ملكتبارقما
11با-ا20370ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

495437
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (12
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 BEST (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

. OUTSOURCING
غرضا  شرك7ابإوجاز):)إد رةافريق)

 ملب8عات)،
) ستشار تا التصاالتال  تس2يق)
لتنف8ذ) لتنظ8ما تصم8ما لكذ كا
جم8عاعمل8اتا التصالال  تس2يق)،

ل  تمث8ل) عمل8اتا إلنتاجا جم8عا
مجاالتا التصال) فيا ل  تس2يقا

لجم8عاأنشط7ا  نشرال إلعالن)،
)تنظ8ما وحدثال  ت2 صل)،

ل  ندل ت) تنظ8ما ملؤتمر تا (
ل ملؤتمر تالكلامااوتعلقاباوحدث.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)131)شارع)
11) ملكتبارقم)  نفاا قام7ا زيراطابق)
11ب)-)20370)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داهشامامر نياعل2ي)):))340 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دامر دامرش2د)):))330)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

: محمدا  8اسا  عثماني)    س8دا
330)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عل2ي)) مر نيا هشاما   س8دا
عرص7ا  كبير) تجزئ7ا (40 عن2 نه) ()
 20330 11) ملعاريف) ش) (4 ط)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () ( مرش2د) مر دا   س8دا
شق7) (14 عمارة) كا 8ف2رن8اا  ب2 با
1) قام7ا  بحيرةاعينا  شق)) طابق) (6

20150)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
محمدا  8اسا  عثماني)   س8دا
س8تي) ك2 فا ب2سك2رةا عن2 نه) ()
1) ملدون7ا وخضر ء) 52)باش) عمارة)
 27122 ب2سك2رةا  ن2 صر)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عل2ي)) مر نيا هشاما   س8دا
عرص7ا  كبير) تجزئ7ا (40 عن2 نه) ()
 20330 11) ملعاريف) ش) (4 ط)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب
محمدا  8اسا  عثماني)   س8دا
س8تي) ك2 فا ب2سك2رةا عن2 نه) ()
1) ملدون7ا وخضر ء) 52)باش) عمارة)
 27122 ب2سك2رةا  ن2 صر)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)771062.
667I

FLASH ECONOMIE
AKOMEDIC

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
AKOMEDIC

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

عن2 نامقرهاا الجتماعياعمارةارقما
91ا  طابقا3اتجزئ7اأب2 باطاماريسا
2املحق7اد راب2عزةاعما 7ا  ن2 صرا

  د را  ب8ضاء

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
509799

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
تسم8تها)) بمختصرا  القتضاء)

: AKOMEDIC
غرضا  شرك7ابإوجاز):)شر ء)لب8ع)
(، طب78) مستهلكاتا (، طب78) معد تا

ك2 شفامعمل78)،
ل ملعد تا  طب78)   ك8مالياتا

ل و ر ح78.
ت2زيعالتمث8لامنتجاتا  تحا 8ل)

  ص8دالن78ال  ب28 2ج78)،
منتجاتاب8طري7الصح7انبات78؛

 وخدماتا  ل2جست78ا  طب78)
لشبها  طب78)؛

شبه) لتصدورا ملنتجاتا  ستير دا
ل مل2 د) ل ملعد تا  طب78ا   دل ئ78ا

  ك8م8ائ78)؛
تس2يقا ملنتجاتا  طب78)
لشبها و مل7) باو مل7ا ل  ك8م8ائ78ا
ل  تجزئ7امنا ألشخاصا  طب8ع8ين)
ألا العتباريينا ملصرحا همابا تخلص)

مناهذ ا  ن2عامنا  عناصر)؛
وتعلق) ف8ماا ل ملش2رةا  ملساعدةا
باملعرف7ا  علم78ال  عمل78ا لمنتجات)
ص8دالني)،)شبهاص8دالني)،)ك8م8ائي)
خاص7ا ل سما  طب78) (، ب28 2جي) (،

لشبها  طب78.
أل) جم8عا ملا 78ا عام7ا لبصف7ا
  تجاري7األا  صناع78األا ملنق2 7األ)
أل) مباشرا بشكلا   عقار تا ملرتبط7ا
با �ضيء) جزئ8ًاا ألا كل8ًاا (، مباشر) غيرا
 الجتماع78)،)ألامنا ملحتملاأناترلج)
في) لكذ كاجم8عا الستثمار تا (،  ها)
 ألسهمابأيالس8ل7افياجم8عا  شركات)
ألا ملؤسساتا  تياتماإنشاؤهااألا ديها)

أنشط7امماثل7األاح تاصل7..
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عن2 نا ملقرا الجتماعي):)عمارةارقم)

91)  طابق)3)تجزئ7اأب2 باطاماريس)

ملحق7اد راب2عزةاعما 7ا  ن2 صر) (2

  د را  ب8ضاء.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةابشرىا خزيل):)100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نها) بشرىا خزيلا   س8دةا

تاشفين) شارعا بنا  قام7ا  فردلسا

عمارةاأا  طابق)4)شق7)14)عابا  د ر)

  ب8ضاء.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نها) بشرىا خزيلا   س8دةا

تاشفين) شارعا بنا  قام7ا  فردلسا

عمارةاأا  طابق)4)شق7)14)عابا  د ر)

  ب8ضاء.

باملركز) تما إلود عا  قان2نيا

با د را  ب8ضاء)  و ه2يا الستثمارا

رقم) تحتا (2021 ماي) (07 بتاريخ)

425962219

662I

ITAMA BUSINESS

ITAMA BUSINESS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ITAMA BUSINESS

131اشارعا نفاا قام7ا زيراطابقا11ا

 ملكتبارقما11با،ا20370،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

ITAMA BUSINESSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا131اشارعا

 نفاا قام7ا زيراطابقا11ا ملكتبارقما

11با-ا20370ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

497225

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (13

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 ITAMA(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.BUSINESS

غرضا  شرك7ابإوجاز):) ستير دال)

تصدور.

تجارة.

تقدوما وخدمات.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)131)شارع)

11) ملكتبارقم)  نفاا قام7ا زيراطابق)

11ب)-)20370)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: (   س8دةا 8لىام2حتام)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (   س8دةا 8لىام2حتام)

 20330 ( زنق7ا وحط8ئ7ا ملعاريف) (9

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () (   س8دةا 8لىام2حتام)

 20330 ( زنق7ا وحط8ئ7ا ملعاريف) (9

  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)772279.

669I

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL

RODINA LITAAMIR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE AL-KHABIR SARL
Malik(Ibnا&اHassan(IIا.Avا
LA(TULIPE(A6ا.Immا,Morhilا

Larache،ا،92000اLarache(Maroc
RODINA LITAAMIRاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا
 ملت28ي،ا  طابقا1،احيا  در دبا-ا

90000اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116293
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (19
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RODINA LITAAMIR
:) إلنعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عقاري.
عمارة) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- حيا  در دب) (،1  ملت28ي،)  طابق)

90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 120.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 400 ( (:   س8دا دريسا  8عق2بي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 400 ( (: محمدا  8عق2بي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 400 ( (: حسنا  8عق2بي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا دريسا  8عق2بياعن2 نه) ()
 04 رقم) (10 م.بازنق7) حيا  نهض7،)

92152)  قصرا  كبيرا ملغرب.

  س8دامحمدا  8عق2بياعن2 نه) ()
 12 رقم) (7 زنق7) م.ج،) حيا  عرلب7،)

92152)  قصرا  كبيرا ملغرب.
  س8داحسنا  8عق2بياعن2 نه) ()
طريقاتطفتارقم)39 92152)  قصر)

  كبيرا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا دريسا  8عق2بياعن2 نه) ()
 04 رقم) (10 م.بازنق7) حيا  نهض7،)

92152)  قصرا  كبيرا ملغرب
  س8دامحمدا  8عق2بياعن2 نه) ()
 12 رقم) (7 زنق7) م.ج،) حيا  عرلب7،)

92152)  قصرا  كبيرا ملغرب
  س8داحسنا  8عق2بياعن2 نه) ()
طريقاتطفتارقم)39 92152)  قصر)

  كبيرا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (22 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)5014.
670I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

HKS DISTRIBUTION , هكس 
ديستريبيسيون

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

cabinet el kharraz mohamed diaا
eddine

résidence al andalus avا
Mohamed yazidi bloc g aptا
tetouanا،93000ا،اtetouanا4ا

maroc
HKS DISTRIBUTIONا,اهكسا
ديستروبيس28ناشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعال دا
 2ك2ساعمارها  فتحارقما43ا  طابقا
 الللاا-ا93020اتط2 ناا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29463
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (30
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

هكس) (, (HKS DISTRIBUTION

ديستروبيس28ن.

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لشر ء)لت2زيعا مل2 دا  غذ ئ8هالام2 د)

  تنظ8ف.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعال د)

43)  طابق)  2ك2ساعمارها  فتحارقم)

 اللل))-)93020)تط2 ن)) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 700 ( (: ه8ثما  قسط8ط)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داسف8انا  بر ق):))300)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داه8ثما  قسط8طاعن2 نه) ()

شارعال دا 2ك2ساعمارها  فتحارقم)

تط2 ن) (93020 ( 43)  طابقا اللل)

 ملغرب)).

عن2 نه) () سف8انا  بر قا   س8دا

شارعا ملساعدا حمدا ملر بطازنقه)13 

رقم)47 93020)تط2 نا ملغرب)).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داه8ثما  قسط8طاعن2 نه) ()

شارعال دا 2ك2ساعمارها  فتحارقم)

تط2 ن) (93020 ( 43)  طابقا اللل)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (20 بتاريخ) ( بتط2 ن)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)1159.

671I

BHM MAROC CAR

OZAN COSMETICS

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

قفلا  تصف78

BHM MAROC CAR

بر نصاشارعاصاحبا  صالةارقما2ا

،ا90000،اطنج7ا ملغرب

OZAN COSMETICSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:احيا

 لالدا بر ه8م,زنق7ا  ل8م2ن,رقما

193ا عريا  ش8خا  ناظ2را62000ا

  ناظ2را ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.20447

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)09)و2 28ز)2021)تقرراحل)

ح ت) شرك7ا (OZAN COSMETICS

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8دامبلغارأسما ها)12.000)درهم)

حيا لالد) مقرهاا إلجتماعيا لعن2 نا

 بر ه8م,زنق7ا  ل8م2ن,رقم)193) عري)

62000)  ناظ2ر)   ش8خا  ناظ2ر)

 ملغربانت8ج7ا عدماتفرغالك2ف8د)19.

لاعين:

ل) زمريا (   س8د)ة() سام7)

355)  حي) ( ( ( 07)رقم) ( عن2 نه) ()زنق7)

64550)  ناظ2ر) جر دة)  و دودا

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

بتاريخ)09)و2 28ز)2021)لفياحيا لالد)

 بر ه8م,زنق7ا  ل8م2ن,رقم)193) عري)

  ش8خ)-)62000)  ناظ2را ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2250.

672I

BENYAMIN IMMO

BENYAMIN IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

BENYAMIN IMMO
60300ا،اBERKANE،ابركانا ملغرب
BENYAMIN IMMOااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما03ا

زنق7ا10احياب2هدول7ا-ا60300ابركانا
 ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.6959
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 05)و2 28ز)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

 صبابطيازكرياء)كمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)411.

673I

Soft(finances(sarl

LOTI GHARB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

Soft(finances(sarl
شارعابئراأنزر ناعمارةازينبارقما4ا،ا

16000،اس8دياقاسما  غرب
LOTI GHARBااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

مقدم7ا  ريفارقما53اجرفا مللح7ا-ا
16000اس8دياقاسما ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.26529

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (16  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة())) مسيرا
)  كريم))) محمد) ( ل) عزلزا  و بريا

كمسيراآخر
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) (  البتد ئ78ابس8دياقاسم)

و2 28ز)2021)تحتارقم)196.

674I

CABINET EL HAMMOUTI

OMINIYABAY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CABINET EL HAMMOUTI

شارعا وخرط2مارقما51ا  ناظ2را،ا

62000،ا  ناظ2را ملغرب

OMINIYABAYاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

  ثان2ي7ا و دودةابنياأنصارا-ا62000ا

  ناظ2را ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22361

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.OMINIYABAY

أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء.

كر ء)معد تالآالتا  بناء..

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  ثان2ي7ا و دودةابنياأنصار)-)62000 

  ناظ2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
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 1.000 ( (:   س8دامحمدا بناعالل)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا بناعاللاعن2 نه) ()

 62000 أنصار) بنيا عبدا مل2منا حيا

  ناظ2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا بناعاللاعن2 نه) ()

 62000 أنصار) بنيا عبدا مل2منا حيا

  ناظ2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ناض2ر))بتاريخ)15)و2ن28)

2021)تحتارقم)1227.

675I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT

MALUMA TRANS SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MAROC TECHNIQUEا

MANAGEMENT

طنج7ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

MALUMA TRANS SARL AUا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا

  عزيزي7اشارعا ململك7ا  عرب78ا

  سع2دو7ا  طابقا  ثا ثارقما20ا

طنج7اطنج7ا90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112209

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MALUMA TRANS SARL AU
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألشخاصال  بضائع.
:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا ململك7ا  عرب78)   عزيزي7ا
 20 رقم)   سع2دو7ا  طابقا  ثا ثا
طنج7اطنج7)90000)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
   س8دةاحنانا  تمسمانيا ملر بط):
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةاحنانا  تمسمانيا ملر بط)
 109 زنق7) طنج7ا  با 78ا عن2 نه) ()
رقم)27)طنج7)90000)طنج7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةاحنانا  تمسمانيا ملر بط)
 109 زنق7) طنج7ا  با 78ا عن2 نه) ()
رقم)27)طنج7)90000)طنج7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244272.

676I

HELP ENTREPRISE

HEALTH 4 YOU GROUP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

HELP ENTREPRISE
2EME(ETGا23RUE(BOUREDا
،اROCHES(NOIRESا4اAPPTا

CASABLANCA(MAROCا،20290
YOU(GROUPا4اHEALTHاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا23ازنق7ا
ب2ريدا  طابقا  ثانيا  شق7ا4ا

  صخ2را  س2د ءا-ا20290ا  د را
  ب8ضاءا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.447201
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (20  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
«23)زنق7اب2ريدا  طابقا  ثانيا  شق7)
20290)  د ر) (- 4)  صخ2را  س2د ء)
طريق) (109« إلى)   ب8ضاء) ملغرب«)
ب2سك2رةامكتباس6)  طابقا اللل)
عمارةاساعينا  شق))-)20470)  د ر)

  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 15 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722644.
677I

FUTURE CONSEIL

MENTHE EXTRA
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FUTURE CONSEIL
50ازنق7او2سفابناتاشفينا  طابقا

 ألللا،ا26100،ابرش8دا ملغرب
MENTHE EXTRAاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا27اتجزئ7ا
  برك7اا2ا  طابقا ألللابرش8دا-ا

26100ابرش8دا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

12057
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2012 و2 28ز) (06
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MENTHE EXTRA

غرضا  شرك7ابإوجاز):) ستير دال)

تصدور)) مل2 دا  فالح78).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)27)تجزئ7)

(- برش8د) 2)  طابقا ألللا (   برك7)

26100)برش8دا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دابنا  طا باحسن)):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

حسن)) بنا  طا با   س8دا

)  طابق) تجزئ7ا  برك7) (27 عن2 نه) ()

 ألللابرش8د))26100)برش8د)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

حسن)) بنا  طا با   س8دا

)  طابق) تجزئ7ا  برك7) (27 عن2 نه) ()

 ألللابرش8د))26100)برش8د)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (19 بتاريخ) (  البتد ئ78اببرش8د)

2012)تحتارقم)1594.

672I

ف8ديسيرابسم7اشرك7اد تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاد ت)

  شريكا  2ح8د

سوكادرو
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

ف8ديسيرابسم7اشرك7اد تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاد تا  شريكا

  2ح8د

تجزئ7اعثمانازنق7ا12ارقما37-39ا

عينا  شقا  د را  ب8ضاءا،ا20470،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

س2كادرلاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

  سفليا14ازنق7اصنعانياحياغاسيناا

-ا20450ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

تف2يتاحصص
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.294659

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (20 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ب2طا ب) ( كنزة) )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000

جمال))ر�ضى))بتاريخ)20)ماي)2021.
كتاني) ( م2ن78) )ة() تف2يتا  س8د)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000

جمال))ر�ضى))بتاريخ)20)ماي)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724005.
679I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

 AMOURGHA امورغى رنت كار
RENT CAR SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MOHAMED EL KARRICHEا
COMPTABLE AGREE

شارعا ملغربا  عربيارقما2ا  طابقا
 ألللاتط2 نا،ا93000،اتط2 نا

 ملغرب
 م2رغىارنتاكاراAMOURGHAا

RENT CAR SARL AUااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

جبلاصفرلاإقام7ا  سالماتط2 ناا-ا
93000اتط2 نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

29967
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 إلقتضاء)بمختصراتسم8تها):) م2رغى)
 AMOURGHA RENT CAR(رنتاكار

. SARL AU
تأجير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تابدلناسائق.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ( جبلاصفرلاإقام7ا  سالماتط2 ن)

93000)تط2 نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  شرك7)) م2رغىارينتاكار):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () أم2رغىا ن2فلا   س8دا
درب) (04 زنق7) بن2ن7ا محمدا شارعا
تط2 ن) (93000 تط2 ن) (26 رقم) با

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () أم2رغىا أمالا   س8دةا
 4 2)رقم) شارعاحمانا  فط2 كيازنق7)

تط2 ن)93000)تط2 نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
09)و2 28ز)  البتد ئ78ابتط2 ن))بتاريخ)

2021)تحتارقم)2556.

620I

FOUZMEDIA

SOUKRI LILISKANE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FOUZMEDIA
kenitraا،14000ا،اKENITRAا

maroc
SOUKRI LILISKANEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا51امكررا

شارعام2الياعبد  عزيزاإقام7ا الملا

مكتبارقما7ا-ا14000ا  قن8طرةا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61567

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (14

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOUKRI LILISKANE

:) النعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عقاري.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)51)مكرر)

شارعام2الياعبد  عزيزاإقام7ا المل)

14000)  قن8طرة)  -  7 رقم) مكتبا

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () سكريا أحمدا   س8دا

 2 قطاع) (3030 قصب7امهدو7ا  رقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () سكريا أحمدا   س8دا

 2 قطاع) (3030 قصب7امهدو7ا  رقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

621I

ف8ديسيرابسم7اشرك7اد تا ملسؤل 78ا ملحدلدةاد ت)

  شريكا  2ح8د

سوكادرو
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

ف8ديسيرابسم7اشرك7اد تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاد تا  شريكا

  2ح8د
تجزئ7اعثمانازنق7ا12ارقما37-39ا
عينا  شقا  د را  ب8ضاءا،ا20470،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
س2كادرلاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا  طابقا
  سفليا14ازنق7اصنعانياحياغاسينااا

-ا20450ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.294659
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (20  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
زنق7اصنعاني) (14 »)  طابقا  سفلي)
حياغاسين)))-)20450)  د را  ب8ضاء)
صه8با  رلمي) »شارعا إلى)  ملغرب«)
(- س8ديابرن2�ضي) (20 رقم) (39 بل2ك)

20620)  د را  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724005.

622I

 ئتمان78ا  شريفيامبارك

THERMO FOUR تيرمو فور
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

 ئتمان78ا  شريفيامبارك
حيا  رجافاهللابل2كاسا  زنق7ا05ا
رقما03اكلم8ما،ا21000،اكلم8ما

 ملعرب
تيرم2اف2راTHERMO FOURاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
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لاعن2 نامقرهاا الجتماعيارقما65ا
شارعام2اليارش8داا-ا21000اكلم8ماا.
تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.3461
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتح2يل) 23)و2ن28)  ملؤرخافي)
  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
»شرك7اح تا ملسؤل 78) إلى)   2ح8د«)

 ملحدلدة«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (23 بتاريخ) (  البتد ئ78ابكلم8م)

2021)تحتارقم)252.
623I

HELP ENTREPRISE

 LABORATOIRE
 GEOTECHNIQUE

 D’ETUDES, D’ESSAIS ET
D’EXPERTISE «LG3E

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

HELP ENTREPRISE
2EME(ETGا23RUE(BOUREDا
،اROCHES(NOIRESا4اAPPTا

CASABLANCA(MAROCا،20290
LABORATOIREا

,GEOTECHNIQUE D’ETUDESا
D’ESSAIS ET D’EXPERTISEا
LG3E»اشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا10ا
 وحري7ا  طابقا  ثا ثا  شق7ارقما5اا

-ا20210ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.467261
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (31  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
10) وحري7ا  طابقا  ثا ث) »زنق7)
  شق7ارقم)5  - 20210)  د را  ب8ضاء)
 ملغرب«)إلى)» قام7ا ملنزهاشارعا إلمام)
57)  طابق) عمارة) حنبلا بنا أحمدا
 20620 (-  الر�ضياس8ديا  برن2�ضي)

  د را  ب8ضاء)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724530.

624I

 ئتمان78ا  شريفيامبارك

MAYAR F M A ميار اف ام ا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

 ئتمان78ا  شريفيامبارك
حيا  رجافاهللابل2كاسا  زنق7ا05ا
رقما03اكلم8ما،ا21000،اكلم8ما

 ملعرب
م8ارا فا ما اMAYAR F M Aاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اشارعا
 وحسنا  ثانيازنق7ال دادرع7ارقما22ا

-ا22000اطانطانا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.3323

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 ماي) (25 في)  ملؤرخا
MAYAR F M A)شرك7) م8ارا فا ما )
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
 100.000 رأسما ها) مبلغا   2ح8دا
مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا درهما
شارعا وحسنا  ثانيازنق7ال دادرع7)
طانطانا ملغرب) (22000  -  22 رقم)
نت8ج7املشاكلاما 78الات2قفانشاط)

  شرك7.
لاعين:

  س8د)ة()معاد))فن8قيالاعن2 نه) ()
 54000 ( ترلد نت) زنق7ا (16 رقم)
خن8فرةا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
شارع) لفيا (2021 مارس) (25 بتاريخ)
 وحسنا  ثانيازنق7ال دادرع7ارقم)22 

- 22000)خن8فرةا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابطانطان))بتاريخ)12)و2 28ز)

2021)تحتارقم)193.

625I

CAB ADVICE

CAB ADVICE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

CAB ADVICE
شارعامحمدا وخامساعمارةارقما
142ا  طابقا ألللاشق7ارقما2ا،ا
16000،اس8دياقاسما ملغرب
CAB ADVICEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
محمدا وخامساعمارةارقما142ا
طابقا ألللاشق7ارقما2ا-ا16000ا

س8دياقاسما ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22991
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 CAB (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ADVICE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-) وخدمات)

  قان2ن78ال و بائ78
-)ت2طينا ملقالالت).

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 142 رقم) عمارةا محمدا وخامسا
 16000  -  2 رقم) شق7ا طابقا ألللا

س8دياقاسما ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 340 ( (: عادلا  برنالي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامحمدا  ق2ب):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةازك78ابنع8دة):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عادلا  برناليا   س8دا
س8دي) (14200 ما ك) حيا لالدا

سل8مانا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا  ق2با   س8دا
س8دي) (14200 ( دل را  عبداسالم78)

سل8مانا ملغرب.
عن2 نه) () بنع8دةا زك78ا   س8دةا
دل راتيهلياتعالن78ا  كبارت78ا ملساعدة)

14200)س8دياسل8مانا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () عادلا  برناليا   س8دا
س8دي) (14200 ما ك) حيا لالدا

سل8مانا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) (  البتد ئ78ابس8دياقاسم)

و2ن28)2021)تحتارقم)-.
626I

ANNONCE BO

 SERVICES DISTRIBUTION
DOUKKALA ABDA S2D

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

ANNONCE BO
10،ازنق7ال شنطنا  طابقا  سفليا
رقما٤ا10،ازنق7ال شنطنا  طابقا
  سفليارقما٤،ا20060،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
SERVICES DISTRIBUTIONا

DOUKKALA ABDA S2Dاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا و دودةا
-ا2اتجزئ7امهديا-ا24040ا و دودةا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.9657
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)01)مارس)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
» و دودة)-)2)تجزئ7امهدي)-)24040 
»-13شارع) إلى)  و دودةا ملغرب«)
 les alpes أحمدا مل اتيا إلقام7)
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طابقا ألللارقم)2)معاريف)-)20330 
  د را  ب8ضاء)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725925.
627I

تاد 7ا إلستشارة

M2K GROUPE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

تاد 7ا إلستشارة
حيام8م2ن7ابل2كا1رقما77  طابقا
2بنياماللا،ا23000،ابنياماللا

 ملغرب
M2K GROUPEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا102اشارعا
محمدا وخامسا-ا23000اابنياماللاا

 ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.2197

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
«700.000)درهم«)أيامن)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
دو2ن) معا مقاص7ا إجر ء) ( (: طريق)
  شرك7ا ملحددةا ملقد رالا ملستحق7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اببنيامالل))بتاريخ)30)و2ن28)

2021)تحتارقم)735.
622I

FIDUBAC SARL

مصطفي ريف ترانس
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUBAC SARL
162مكرراشارعاو2سفا بناتاشفينا
  شق7ارقما11ا  ناض2را،NADORا

nador(marocا،62000
مصطفياريفاتر نساشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

ب2يزرز ر نا  ناظ2را-ا62000ا

  ناظ2را ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22427

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

مصطفياريفاتر نس.

-نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألمتع7اغيرا ملصاحب7

ل  دلليا لبضائع) -  نقلا  2طنيا

 آلخرين

لتصدورا ملنتجات) - ستير دا

  غذ ئ78.

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ب2يزرز ر نا  ناظ2ر)-)62000)  ناظ2ر)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8داعزا  دونا 2ك8لي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعزا  دونا 2ك8لياعن2 نه) ()
71)  ناظ2ر) رقم) بر ق7ا حيا ع2 د ا

62000)  ناظ2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داعزا  دونا 2ك8لياعن2 نه) ()
71)  ناظ2ر) رقم) بر ق7ا حيا ع2 د ا

62000)  ناظ2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1937.

629I

CABINET RAMI EXPERTISE

 STE STATION SERVICE EL
AMAN

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رفعارأسمالا  شرك7

CABINET RAMI EXPERTISE
Avenue(Allalا,Espace(Rihab(Fésاا
,N°56ا,ben(Abdellah(Immb(Dا

،30000ا،ا30ا5ème(étage(Bureauا
Fés,اMaroc

STE STATION SERVICE ELا
AMANاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
محمدا وخامسام8د تا-ا54350ا

م8د تا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.593

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (25 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (1.400.000»
 1.600.000« إلى) درهم«) (200.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابم8د ت))بتاريخ)01)و2 28ز)

2021)تحتارقم)427.

690I

COCO & CO AGENCY

COCO & CO AGENCY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

COCOا&اCO(AGENCY
7ازنق7اسبت7ا قام7ار مياا  طابقا
  ثانيامكتبارقما2ا،ا20360،ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب

CO(AGENCYا&اCOCOااشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7زنق7ا

سبت7ا قام7ا  ر ميا  طابقا2ا ملكتبا

رقما2ا-ا20360ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509319

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (19

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 COCO(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. & CO AGENCY

(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 إلستر ت8ج78ا  رقم78ال  تس2يق78)،

  تس2يقا  تشغ8لي،

لكاالتا التصال) أنشط7ا جم8عا

لسائل) جم8عا خاللا منا ل  تس2يقا

 إلعالمالخاص7اعبرا إلنترنتالجم8ع)

  2سائطا  تفاعل78)،

 الستشار تافيا  دعاو7ال  تس2يق)

ل  عملا  تجاريال  فعا 8ات.

  تح2لا  رقمي)،

لتنف8ذا ستر ت8ج8ات)  ستشار تا

  تس2يقال التصال.

أل) أياعملا (، نهج) ألا عمل78ا أيا

نص8ح7اتتعلقابمختلفا مل االت

 الستح2 حا ملباشراألاغيرا ملباشر)

علىاحص7افياأياشرك7األاشرك7اح ت)

مناخالل) (، غرضامشابهاألامشابه)

(، ل ملساهم7) (، شرك7اجدودة) إنشاء)

ل الكتتاب)،)لشر ء) ألسهماألاحق2ق)

  شرك7)،)ل  عمل8اتال  شركاتاح ت)

  غرضا ملماثلاألا إلضافي.
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ما 78) معامل7ا أيا عام7ا لبصف7ا
أل) ألاصناع78ا ألاعقاري7ا ألامنق2 7ا
غير) ألا مباشرا بشكلا تتعلقا تجاري7ا
(، أعاله) باألش8اء) ملذك2رةا مباشرا
محددةالقادرةابعداح كاعلىاتعزيز)

تط2يرا  شرك7..
7زنق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
2) ملكتب) سبت7ا قام7ا  ر ميا  طابق)
رقم)2 - 20360)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دةاغ8ث7ا وذ 2جي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةاغ8ث7ا وذ 2جياعن2 نه) ()
هللا) عبدا بنا عاللا شارعا (14 رقم)

30110)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةاغ8ث7ا وذ 2جياعن2 نه) ()
هللا) عبدا بنا عاللا شارعا (14 رقم)

30110)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)725266.
691I

IMACONF

IMACONF
إعالنامتعددا  قر ر ت

IMACONF
 ملنطق7ا  صناع78ا مل دا  قطع7ا
رقما202ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب

IMACONFا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا ملنطق7ا
  صناع78ا مل د،ا  قطع7ارقما202ا

-ا-اطنج7ا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.11231

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
من) حص7ا جتماع78ا (1200 تف2يت)
من) حص7ا جتماع78ا (1200 أصل)
درهما لحص7ا  2 حدة،) (100 فئ7)
عبد) سلفاا فائدةا  س8دا ل ملكتتب7ا
 IMACONF«(7لط8فانبير،)فياشرك  
هشام) SARL«) صاوحا  سادةا
ل  ساكن) مغربيا و نس78،)  كريم2،)
حص7) (600( بطنج7،)  بر نص)
ل  س8دا نسا كريم2،)  جتماع78()
ل  ساكنابطنج7،) مغربيا و نس78،)
حص7) (600( حيا  بر نصا  قدوم7)

 جتماع78(.
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
600)حص7ا جتماع78امناأصل) هب7)
2400)حص7ا جتماع78امنافئ7)100 
ل ملكتتب7) درهما لحص7ا  2 حدة،)
عبدا  لط8ف) سلفاا فائدةا  س8دا
 IMACONF« شرك7) فيا  كريم2ا
أبنائها  س8داهشام) SARL«) صاوحا
حص7ا جتماع78() (300(  كريم2)
حص7) (300( ل  س8دا نسا كريم2)

 جتماع78(.
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
قب2لا ستقا 7ا  س8داعبدا  لط8ف)

نبيرامنامنصبهاكمسيرا لشرك7.
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
ل نس) هشاما كريم2ا تع8ينا  سادةا
شركاء) لشرك7،) كمسيرونا  كريم2ا

لح كاملدةاغيرامحدلدة.
قر رارقم)5:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تجدوداثق7اتس8يرا  شرك7افيا  سادة)
رش8دا كريم2العبدا  لط8فا كريم2)
)تغ8يرا  عن2 نا  شخ�ضيا لس8د)
تبعا) لح كا عبدا  لط8فا كريم2ا
بصفتهم) بطاقتها  2طن78()  تجدودا
لح ك) شريكينا لشرك7،) مسيرونا
في) تلزما  شرك7ا محدلدة.) غيرا ملدةا
أحد) ت2ق8عا (1- بـ:) معامالتهاا جم8عا
أل) رش8دا كريم2ا  ملسيرونا  س8دا
 2- (– عبدا  لط8فا كريم2)   س8دا
  ت2ق8عا ملشتركا لس8دارش8دا كريم2)
معاهشاما كريم2األا نسا كريم2)3-- 
  ت2ق8عا ملشتركا لس8داعبدا  لط8ف)
ألا نس) هشاما كريم2ا معا  كريم2ا

 كريم2.

على) ونصا 6:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)تح8ينالإعادةاص8اغ7ا  قان2ن)

مجم2ع)  ألسا�ضيا لشرك7ا يشملا

  تغ8ير تا و دودة.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 0:)  ذيا رقم) بندا

تح8ينالإعادةاص8اغ7ا  نظام) ماولي:)

 ألسا�ضيابا كامل

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244244.

692I

afaqconseil

FIDUCIAIRE AFAQ CONSEIL

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تغ8يراتسم78ا  شرك7

afaqconseil

Q.I(SIDI(GHANEMاN°257ا

2اETAGEاBUREAU(N°9ا

،40000ا،اMARRAKECHا

MARRAKECH MAROC

FIDUCIAIRE AFAQ CONSEILا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياIMMا

2اETAGEا9اQI(BUREAU(Nا257ا

-اSIDI(GHANEM(MARRAKECHا

40000امر كشا ملغرب.

تغ8يراتسم78ا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

22209ا

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تماتغ8ير) (2017 04)غشت)  ملؤرخافي)

 FIDUCIAIRE« من) تسم78ا  شرك7ا

 CABINET« إلى) (»AFAQ CONSEIL

. «AFAQ CONSEILS

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

10)غشت) بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2017)تحتارقم)29271.

693I

مكتبا  ت2ت8ق

IMMATTIF
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

مكتبا  ت2ت8ق
 قام7اواسم8ن7ا3ازنق7ا بنا  عريفا
مكتبا5ا  طابقا2ا ملعاريفا  د را
  ب8ضاء،ا20100،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
IMMATTIFاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  د را
  ب8ضاء,ا120،اشارعاأنفا،ا قام7ا
مريم،ا  طابقا اللل،اشق7اBX1ا

ز لي7ا و ز ئرا-ا20200ا  د را  ب8ضاءا
 ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (2.975.000»
 9.075.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726673.
694I

EDI COMPTA

 IKHWANE ACADIMIE
D’AUTO ECOLE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EDI COMPTA
14اAV ARABIE SAUDITE VN FESا

FES(MAROCا،30000ا،
IKHWANE ACADIMIE D’AUTOا
ECOLEااشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامركزا

ب2زمالناتاهل7اتازةاا-ا35300اتازةاا
 ملغرب
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تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

6091

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (02

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 IKHWANE ACADIMIE D’AUTO

. ECOLE

تعل8م) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8اق7.

مركز) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

تازة)) (35300 (- ( تازة) تاهل7ا ب2زمالنا

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا مزياناعبداهللا)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا مزياناعبداهللااعن2 نه) ()

220حيا  نهض7ا قام7اهندابنصفار))

31000)صفرل)) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا مزياناعبداهللااعن2 نه) ()

220حيا  نهض7ا قام7اهندابنصفار))

31000)صفرل)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (29 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)363.

695I

SMOUNIAMINA

 SOCIETE H & A
ARCHITECTURE SARL-AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SMOUNIAMINA
RUE(MARMOUCHAا13اIMMBا
،اATLAS(FESا8اET(SEBTA(APPTا

FES(MAROCا،30000
A(ARCHITECTUREا&اSOCIETE(Hا
SARL-AUاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما9ا
  طابقا2اعمارةا26ازنق7ا  عرب78ا
  سع2دو7افــاسا-ا30000افــاسا

 ملـغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62207
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIETE H & A ARCHITECTURE

.SARL-AU
مـهـنـدس) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

مـعمـاري.
 9 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
زنق7ا  عرب78) (26 عمارة) (2   طابق)
فــاس) (30000 (- فــاس)   سع2دو7ا

 ملـغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: حـماني)   س8دا نــاسا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 3   س8دا نــاساحـمانياعن2 نه) ()
زنـقــ7)60)حـيا  سعـادةافــاس)30000 

فــاسا ملـغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 3   س8دا نــاساحـمانياعن2 نه) ()
زنـقــ7)60)حـيا  سعـادةافــاس)30000 

فــاسا ملـغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3379/2021.

696I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 AUTO-ECOLE AL
MOTAFAWIK

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

CHICHAOUA FINANCES SARLا

AU

IMMEUBLEاAPPT(N°2ا

MAYORCA HAY EL QODSا

،41000ا،اCHICHAOUAا

chichaoua MAROC

AUTO-ECOLE AL MOTAFAWIKا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا الد ريا

س8ديا ملختاراشيشالةا-ا41000ا

شيشالةا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.971

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (09  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

  AUTO-ECOLE AL MOTAFAWIK

درهم) (100.000.000 مبلغارأسما ها)
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا الد ري)

 41000 (- شيشالة) س8ديا ملختارا

ت2قف) (: ل) نت8ج7ا شيشالةا ملغربا

  نشاطابشكلانهائي..

حي) با مقرا  تصف78ا حددا لا

(- شيشالة) س8ديا ملختارا  الد ريا

41000)شيشالةا ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()هشام)))كاب7الاعن2 نه) ()

حيا الد رياس8ديا ملختاراشيشالة)

41000)شيشالةا ملغرباكمصفي))ة()

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

- :

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( بامنتان2ت)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)267/2021.

697I

SMOUNIAMINA

 SOCIÉTÉ CAPITAL GLASS
AUTO SARL-AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SMOUNIAMINA

RUE(MARMOUCHAا13اIMMBا

،اATLAS(FESا8اET(SEBTA(APPTا

FES(MAROCا،30000

GLASSا100.000,00اSOCIÉTÉا

AUTO SARL-AUااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا مــاما

عـ2زياشارعامـ2حـدوناماجافــاسا-ا

30000افــاسا ملـغــرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62205

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIÉTÉ 100.000,00 GLASS

. AUTO SARL-AU
غرضا  شرك7ابإوجاز):)شـر ء)لاب8ع)

زجاجا  س8ار ت.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)زنق7ا مــام)
(- فــاس) عـ2زياشارعامـ2حـدوناماجا

30000)فــاسا ملـغــرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

محمد) حسنيا مـغـر ليا   س8دا
 100 حص7ابق8م7) (1.000 ( (: تـ2ف8ق)

درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
محمد) حسنيا مـغـر ليا   س8دا
بــ2عــنـان78) زنق7ا عن2 نه) () تـ2ف8قا
فاس) م2ز را طريقا (3 طابق) (9 شق7)

30000)فــاسا ملــغـرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
محمد) حسنيا مـغـر ليا   س8دا
تـ2ف8قاعن2 نه) ()زنق7ابــ2عــنـان78اشق7)
 30000 طريقا وم2ز ر) (3 طابق) (9

فــاسا ملــغـرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3372/21.
692I

 ملحاسب7

GISNAD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

 ملحاسب7
شارعاعبدا وخا قا  طريسارقما21ا
  طابقا  ثا ثا،ا6200،ا  ناظ2را

 ملغرب
GISNADااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
عزلز تا لالداست2تاز و2ا-ا62900ا

  ناظ2را ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.20927

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 أبريل) (25  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  عمر نيامحمداكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ماي) (20 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا ناض2ر)

2021)تحتارقم)1013.

699I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE HAMADA PIECE
AUTO SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE(EL(HOURIA(N°49ا
،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE HAMADA PIECEا

AUTO SARLاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13امكررا
زنق7او2سفابناتاشفيناا-ا52000ا

  ر ش8دو7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

15047
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIETE HAMADA PIECE AUTO

.SARL

:) الستير د) غرضا  شرك7ابإوجاز)
لا  تصدور)

ب8عالاشر ء) جز ء)  س8ار ت).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)13)مكرر)
 52000 (- ( زنق7او2سفابناتاشفين)

  ر ش8دو7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () محسنا نب8طا   س8دا
 22 رقم) هللاا ب2عبدا س8ديا زنق7ا
52000)  ر ش8دو7) (   ر ش8دو7)

 ملغرب.
عن2 نه) () (   س8داسف8اناطا بي)
 01 عينا  عاطي) (604 رقم) بل2كا
52000)  ر ش8دو7) (   ر ش8دو7)

 ملغرب.
عن2 نه) () (   س8دامر دا بر ه8مي)

 ملغرب)52000)  ر ش8دو7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () محسنا نب8طا   س8دا
 22 رقم) هللاا ب2عبدا س8ديا زنق7ا
52000)  ر ش8دو7) (   ر ش8دو7)

 ملغرب
عن2 نه) () (   س8داسف8اناطا بي)
 01 عينا  عاطي) (604 رقم) بل2كا
  ر ش8دو7)52000)  ر ش8دو7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
تحت) (- بتاريخ) (  البتد ئ78ابا رش8دو7)

رقم)-.
700I

ك2ماف8د

 SOCIETE NORD-EST LINE
SARL/AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ك2ماف8د
10اشارعاعبداهللااشفشالنيالجدةا،ا

60000،الجدةا ملغرب
SOCIETE NORD-EST LINEا

SARL/AUاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا مليرعليا
زنق7ا1ارقما4الجدةا-ا60000الجدةا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37645
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (06
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SOCIETE NORD-EST LINE

.SARL/AU
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  ضائعا  غيرامصح2ب7اوحسابا  غير

  نقلا  بريالا  دللي)
نقلا  بضائعاوحسابا  غير.

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 مليرعليازنق7)1)رقم)4)لجدة)-)60000 

لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
((: عبدا  رح8م) زريفا   س8دا
1.000)حص7ابق8م7)100.000)درهم)

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبدا  رح8م) زريفا   س8دا
عن2 نه) ()طريقاتازةاحيا  2حدةازنق7)

فارقم)33 60000)لجدةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبدا  رح8م) زريفا   س8دا
عن2 نه) ()طريقاتازةاحيا  2حدةازنق7)

فارقم)33 60000)لجدةا ملغرب
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (01 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2403.

701I

JIYAR JAOUAD

THE RIHAB SHOP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

JIYAR JAOUAD
3EME(ETAGE(IMM(N°86اN°5ا
RUE SIDI AHMED ABERKANEا
،اHAY(DAKHLA(BERKANEا
BERKANE(MAROCا،63300
THE RIHAB SHOPاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما92ا
زنق7ا  شهد ءاحيا وحسنيابركانااا-ا

63300ابركنا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7907
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 THE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RIHAB SHOP
:)ب8عا مل2 د) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  غذ ئ78
تجارة

تصدورال ستير د.
 92 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- ( ( حيا وحسنيابركان) زنق7ا  شهد ء)

63300)بركنا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دةا و د ونيارحاب)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةا و د ونيارحاباعن2 نه) ()
حيا وحسني) زنق7ا  شهد ء) (92 رقم)

بركان)))63300)بركانا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةا و د ونيارحاباعن2 نه) ()
زنق7ا  شهد ء)حيا وحسنيابركان))) (92

63300)بركانا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)402/2021.

702I

3c métal

3c métal
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

3c métal

43ازنق7ا9احيام2الياإسماع8لاباما

عامكناسا،ا50000،امكناسا ملغرب

3c métalاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا43ازنق7ا9ا

حيام2الياإسماع8لاباماعامكناسا

-ا50000امكناسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53033

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (10

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 3c (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.métal

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

) ستير د) تجارة) ( متن2ع7األاإنشاء ت)

لاتصدور.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)43)زنق7)9 

حيام2الياإسماع8لاباماعامكناس)-)

50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: ساحلي) طارقا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ساحليا طارقا   س8دا
43)زنق7)9)حيام2الياإسماع8لابام)

عامكناس)50000)مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ساحليا طارقا   س8دا
43)زنق7)9)حيام2الياإسماع8لابام)

عامكناس)50000)مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

أبريل) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)1945.

703I

ait chengat sokayna

 INVESTISSEMENT
 AGRICOLE

MEDITERRANEEN
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ait chengat sokayna
زنق7اطر بلسا1ارقما21ا،ا90000،ا

طنج7ا ملغرب

INVESTISSEMENT AGRICOLEا

MEDITERRANEENاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 مل دارقما1اتجزئ7ا52ا-ا90000ا

طنج7ا مغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117143

 12 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 مارس)

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 INVESTISSEMENT AGRICOLE

.MEDITERRANEEN

غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالاشر ء)

م2 دا  زر ع7)-)  تش ير)-) الستير دال)

  تصدور.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 90000  -  52 تجزئ7) (1 رقم)  مل دا

طنج7ا مغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)100)سن7).

 200.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 2.000 ( (: ح8در) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 2000 (: ح8در) و2سفا   س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ح8درا و2سفا   س8دا

 1 سل8مان) طنطانا قام7ا شارعا

  طابق)9  90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ح8درا و2سفا   س8دا

 1 سل8مان) طنطانا قام7ا شارعا

  طابق)9  90000)طنج7ا ملغرب
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (07 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243151.
704I

FIDUCIAIRE -312-

حمرية غاز
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
مالءم7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

FIDUCIAIRE312-ا-
43اLOT EL BARAKA LAKSSOURا
،40080ا،اROUTE(DE(CASA(Nا

MARRAKECH MAROC
حمري7اغازاا»شرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما
24اطريقا3اا ملحط7احيا ملسيرةا
  شماع78اا-ا46053اأسفيا ملغرب.
»مالءم7ا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.1553
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)09)مارس)2021
مالءم7ا  نظاما ألسا�ضي) تقررا
مقتض8اتا  قان2ن:) معا  لشرك7ا
تح8ينا  ق2 نينا  تأسيس78ا لشرك7)
عقد) لا ملحضرا و معا  عاما تبعاا
تف2يتا وحصصا الجتماع78ا ملؤرخ)

في)05)أكت2بر)2020.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 01 بتاريخ) ( با 28سف78)  البتد ئ78ا

أبريل)2021)تحتارقم)163.
705I

Ste Abdoune Conseil

DRA GEO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

Ste Abdoune Conseil
رقما4اإقام7افاطم7اشارعام2اليا
رش8دا ألطلساطريقاصفرلافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب
DRA GEOاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ا103ا
رياضا  8اسميناطريقاعينا  شقفا
عمارةا13امتجرارقما1ا-ا30000ا

فاسا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.44731

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (14  ملؤرخافي)
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (DRA GEO
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دامبلغ)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)
رياض) (103 مقرهاا إلجتماعي)
  8اسميناطريقاعينا  شقفاعمارة)
13)متجرارقم)1 - 30000)فاسا ملغرب)

نت8ج7ا ت2قفا  نشاطا  تجاري.
لاعين:

ل) باس2ا بنا ( أمل)   س8د)ة()
شارعاعمرابنا وخطاب) (5 عن2 نه) ()
فاس) (30000  ملدون7ا و دودةافاس)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
 103 لفي) (2021 و2ن28) (14 بتاريخ)
رياضا  8اسميناطريقاعينا  شقف)
عمارة)13)متجرارقم)1 - 30000)فاس)

 ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (22 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3147.
706I

STE FACILITY.CASH 

 STE NEW CENTER PRIVE
«GUERCIF SARL«NCPG
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

STE FACILITY.CASH
AV MED V QUARTIER SIDIا
GUERCIFا13ا°MOUSSA(Nا
AV MED V QUARTIER SIDIا
،GUERCIFا13ا°MOUSSA(Nا
GUERCIF(MAROCا،35100
STE NEW CENTER PRIVEا

GUERCIF SARL»NCPG«اشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

م2الياو2سفا مللكا ملسمىا»عبدا
 وحقا3«ا  طابقا  ثا ثاا-اجرس8فا

-ا-ا35100اجرس8فاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:اENا

COURS
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 NEW CENTER PRIVE GUERCIF

.«SARL»NCPG
مدرس7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
مركز) خاص7ا تحضيرا المتحانات-)
ل إلعالم8ات) ،  لغاتا  لتدريبا ملنهي)

-)  تفالض).
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
»عبد) و2سفا مللكا ملسمى) م2اليا
)-)جرس8ف) 3«)  طابقا  ثا ث)  وحق)

- - 35100)جرس8ف)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 60.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
200)حص7) ( (:   س8دةاهاجراغاني)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دا حمدامرزلك):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
200)حص7) ( (:   س8داعليابرشان)

بق8م7)100)درهما لحص7).)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دةاهاجراغانياعن2 نه) ()دل ر)
حرش7اكامبيراه2 رةاجرس8ف)35100 

جرس8فا ملغرب.
عن2 نه) () مرزلكا   س8دا حمدا
حيا  نكداجرس8ف)35100)جرس8ف)

 ملغرب.
عن2 نه) () برشانا عليا   س8دا
 35100 جرس8ف) (1 حيا  ش2بير)

جرس8فا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () برشانا عليا   س8دا
 35100 جرس8ف) (1 حيا  ش2بير)

جرس8فا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( بجرس8ف)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1116.

707I

Ste Abdoune Conseil

SARA KHADAMATE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

Ste Abdoune Conseil
رقما4اإقام7افاطم7اشارعام2اليا
رش8دا ألطلساطريقاصفرلافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب
SARA KHADAMATEااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا49اازنق7ا
 وحس8م7ا الطلسافاسا-ا30000ا

فاسا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.59091

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 مارس) (14  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
كمسير) ( فاطم7ا  زهر ء) ب2خل2فيا

لح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
أبريل) (14 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)1224.

702I

ن28استروكت2ر ل

نيوستريكتورال
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ن28استروكت2ر ل
67ازنق7اباللا  طابقا  ثانيارقما3ا
معاريفا  د را  ب8ضاءا،ا20330،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15766

ن28ستروكت2ر لاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا67ازنق7ا
باللا  طابقا  ثانيارقما3امعاريفاا-ا

20330ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507571
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (10
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

ن28ستروكت2ر ل.
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
زنق7) (67 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
باللا  طابقا  ثانيارقم)3)معاريف))-)

20330)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.500.000)درهم،)مقسماكا تالي:
 7.500 ( (:   س8دامرش8دا مل8ل2دي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 7.500 ( (: محمد)   س8دا  بهجيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامرش8دا مل8ل2دياعن2 نه) ()
676)شارقم) تجزئ7ا وحاجافاتحارقم)
20260)  د ر  ب8ضاء) 04) ال ف7)

 ملغرب.
عن2 نه) () محمدا   س8دا  بهجيا
 ملسيرة)3)شارعاعبد  قادرا  صحر لي)
رقم)52 20270)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامرش8دا مل8ل2دياعن2 نه) ()
676)شارقم) تجزئ7ا وحاجافاتحارقم)
20260)  د ر  ب8ضاء) 04) ال ف7)

 ملغرب

عن2 نه) () محمدا   س8دا  بهجيا

 ملسيرة)3)شارعاعبد  قادرا  صحر لي)

رقم)52 20270)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 21 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723362.

709I

Ste Abdoune Conseil

SARA KHADAMATE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

Ste Abdoune Conseil

رقما4اإقام7افاطم7اشارعام2اليا

رش8دا ألطلساطريقاصفرلافاسا،ا

30000،افاسا ملغرب

SARA KHADAMATEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا49ازنق7ا

 وحس8م7ا الطلسافاسا-ا30000ا

فاسا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.59091

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 مارس) (14 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

تف2يتا  س8د))ة())محمد))ب2شهر)

350)حص7ا جتماع78امناأصل)700 

فاطم7) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

أكت2بر) (22 بتاريخ) ب2خل2فيا   زهر ء)

.2020

تف2يتا  س8د))ة())محمد))ب2شهر)

350)حص7ا جتماع78امناأصل)700 

سع8د) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

ب2خل2فيابتاريخ)22)أكت2بر)2020.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

أبريل) (14 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)1224.

710I

EURO ACCOUNTING HOUSE

TEXSOULY

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

EURO ACCOUNTING HOUSE

75.ا-MED(V(APPT(N°15ا.AVا

EL(JADIDAا،24000ا،3ème(étageا

MAROC

TEXSOULYاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

 ملهارزةاجماع7ا  بيرا و دوداد ئرةا

آزم2را-اا و دودةا-ا24000ا و دودةا

 ململك7ا ملغرب78

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

12369

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TEXSOULY

تصن8ع) (• (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملنس2جات

•)إد رةاتصن8عا ملنس2جات

•)إنتاجا ملنس2جات

•)تصن8عا ملالبس

•)ب8عا ملالبس

•) ستير دالتصدور.

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

د ئرة) جماع7ا  بيرا و دودا  ملهارزةا

24000) و دودة) (- آزم2ر)-)) و دودة)

 ململك7ا ملغرب78.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: بند م2)   س8دةاأسماء)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

بند م2اعن2 نه) ()   س8دةاأسماء)

125.)زنق7ا ملد رساطابق)2) ملعاريف)

20370)  د را  ب8صاء) ململك7)

 ملغرب78.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

بند م2اعن2 نه) ()   س8دةاأسماء)

125.)زنق7ا ملد رساطابق)2) ملعاريف)

20370)  د را  ب8صاء) ململك7)

 ملغرب78

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( باو دودة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26622.

711I

Auditnaji

Friend place

عقداتس8يراحراألصلاتجاري)) ألشخاص)

 ملعن2ي2ن(

عقداتس8يراحراألصلاتجاري

Friend placeا

بمقت�ضى))عقدام2ثقامؤرخاقي)02 

  Friend place أعطى) (2021 و2ن28)

 116503  ملس لابا س لا  تجاري)

حق) بمر كشا باملحكم7ا  تجاري7ا

  تس8يرا وحرا ألصلا  تجاريا  كائن)

شارع) (2 رقم) محلا أل فيرا إقام7ا با

مر كش) (40000 (- ( عبداهللا) م2اليا

ملدة) ( (Yosafa food  ملغربا فائدة)

2021)ل) 02)و2ن28) 5)سن7اتبتدئامن)

تنتهيافي)07)و2ن28)2026)مقابلامبلغ)

شهرياق8مته)12.000)درهم.

712I
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MOGADOR GESTION

GARDEN AGARD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

MOGADOR GESTION
AV(MLY(IDRISSEا46ا1ER(ETAGEا
46ا1ER(ETAGEاESSAOUIRAا1ا

،ESSAOUIRAا1اAV(MLY(IDRISSEا
ESSAOUIRA(MAROCا،44000
GARDEN AGARDاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
ب2ز م7اجماع7ا كرضا قل8ما

  ص2يرةا-ا44000ا  ص2يرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

5741
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GARDEN AGARD
:)مقاللافي) غرضا  شرك7ابإوجاز)
تس8يرا  عمل8اتا  تجاري7الا وخدمات78)

)) ستغاللاد راض8اف7)(.
دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ب2ز م7اجماع7ا كرضا قل8ما  ص2يرة)

- 44000)  ص2يرةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دةاسهاما  شائق)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةاسهاما  شائقاعن2 نه) ()
دل راب2ز م7ا كرض))44000)  ص2يرة)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةاسهاما  شائقاعن2 نه) ()
دل راب2ز م7ا كرض)44000)  ص2يرة)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با ص2يرة)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)223/2021.

713I

CABINET CRCOM

 ATELIER FELLOULA
D’ARCHITECTURE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

CABINET CRCOM
,KANAFANIااAV(GHASSANا
ESPACE JARDIN LALLAا

3eme(ETAGE(V.N(FESااMERYEMا
FESا،30000ا،ا ململك7ا ملغرب78

ATELIER FELLOULAا
D’ARCHITECTUREاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما2ا

حيا و دودابنس2دةافاسا-ا30000ا
فاسا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.62261
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تح2يل)) ( تم) (2021 ماي) (25  ملؤرخافي)
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(- حيا و دودابنس2دةافاس) (2 »رقم)
»مكاتب) إلى) فاسا ملغرب«) (30000
أشرفاشارعاعبدا  كريمابناجل2ن)

رقم)46 - 30000)فاس)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3266.

714I

MOGADOR GESTION

MOUNIR FRERES
إعالنامتعددا  قر ر ت

MOGADOR GESTION
AV(MLY(IDRISSEا46ا1ER(ETAGEا
46ا1ER(ETAGEاESSAOUIRAا1ا

،ESSAOUIRAا1اAV(MLY(IDRISSEا
ESSAOUIRA(MAROCا،44000
MOUNIR FRERESا»شرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:امركزا
بيرك2 تا-ا44000ا  ص2يرةا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.4207
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)31)أكت2بر)2019
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 1:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)تف2يتامجم2عا وحصص)400 
عبدا وحك8م) ملا كهاا  س8دا حص7ا
منير وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
رقم)A533497)) فائدةا  س8دام8ل2د)
  سع8ديا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.N32067(2طن78ارقم  
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تف2يتامجم2عا وحصص)400)حص7)
ملا كهاا  س8دةاو2سفامنيرا وحامل)
رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا
م8ل2د) ) فائدةا  س8دا (AB124222
  سع8ديا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.N32067(2طن78ارقم  
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
من) تغ8يرا  شكلا  قان2نيا لشرك7ا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا لى)
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة))ح ت)

  شريكا  2ح8د.
على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را
منير) ماولي:) ستقا 7ا  س8داو2سفا
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
منصبه) منا ( ( (AB124222 رقم)
كمسيرا لشرك7الاتع8ينا  س8دام8ل2د)
  سع8ديا وحاملا بطاق7ا  تعريف)
  2طن78ارقم)N32067)مسير اجدود )

 لشرك7.

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)
  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
  شكلا  قان2نيا لشرك7

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 وحصص

على) ونصا 12:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)تس8يرا  شرك7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با ص2يرة)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)222/2021.

715I

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي

SOCIETE RIHAM NEGOCE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي
زنق7ا ملدون7ا ملن2رةاعمارةا  8عق2بيا
  طابقا  ثا ثا  شق7ارقما6الجدةا،ا

60000،الجدةا  ملغرب
SOCIETE RIHAM NEGOCEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
  سمارةا1اجزءامنا  قطع7ارقما
1135ا-ا60000الجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37691
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SOCIETE RIHAM NEGOCE
غرضا  شرك7ابإوجاز):)1/ شغال)

  بناء)ل ألشغالا ملختلف7.
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2/)ب8عالشر ء)جم8عام2 دا  بناء.
3/) ألشغالا  فالوح78ال  تش ير.

4/)  ب8عال  شر ء)بصف7اعام7.
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
رقم) منا  قطع7ا جزء) (1   سمارة)

1135 - 60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: صاوحا  ز 8كي)   س8دا
حص7ابق8م7)100,00)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () صاوحا  ز 8كيا   س8دا
 292 رقم) (4 قطاع) زرد لا  غرب78ا

ب2قنادل))11000)سالا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () صاوحا  ز 8كيا   س8دا
 292 رقم) (4 قطاع) زرد لا  غرب78ا

ب2قنادل)11000)سالا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2494.
716I

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي

ECOGLASS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي
زنق7ا ملدون7ا ملن2رةاعمارةا  8عق2بيا
  طابقا  ثا ثا  شق7ارقما6الجدةا،ا

60000،الجدةا  ملغرب
ECOGLASSاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا15ازنق7ا
جمالا  دونا ألفغانيا  طابقا ألللا
  شق7ارقما3ا-ا60000الجدةا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.35299

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت  (2021 أبريل) (02 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

)ة()وحييا  سم2ني) تف2يتا  س8د)
 160 حص7ا جتماع78امناأصل) (35
محمد) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  8مانيابتاريخ)02)أبريل)2021.
تف2يتا  س8د))ة())وحييا  سم2ني)
 160 حص7ا جتماع78امناأصل) (35
لصال) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

قد ليابتاريخ)02)أبريل)2021.
)ة()وحييا  سم2ني) تف2يتا  س8د)
 160 حص7ا جتماع78امناأصل) (30
أسماء) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

رمضانيابتاريخ)02)أبريل)2021.
)ة()وحييا  سم2ني) تف2يتا  س8د)
 160 حص7ا جتماع78امناأصل) (30
مصطفى) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

  نك8كابتاريخ)02)أبريل)2021.
)ة()وحييا  سم2ني) تف2يتا  س8د)
 160 حص7ا جتماع78امناأصل) (30
)ة()نصر  دون) )  س8د) حص7ا فائدة)

مدونيابتاريخ)02)أبريل)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (01 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2397.
717I

ATYPIKAL

ATYPIKAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ATYPIKAL
:ا10,ا3èmeا,RUE(DE(LA(LIBERTEا
°APPARTEMENT(Nا,ETAGEا
،20120ا،اCASABLANCAا-5ا

CASABLANCA MAROC
ATYPIKALاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10،ازنق7ا
 وحري7،اشق7ارقما5،ا  د را  ب8ضاءا
-ا20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509621
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ATYPIKAL
لكا 7) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 لتس2يقالا إلشهار.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)10،)زنق7)
 وحري7،)شق7ارقم)5،)  د را  ب8ضاء)-)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 20.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامحمدابنيس):))200)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بنيسا محمدا   س8دا
16،)زنق7ا كر مط7ا  2 زيسا  ب8ضاء)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بنيسا محمدا   س8دا
16،)زنق7ا كر مط7ا  2 زيسا  ب8ضاء)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)24946.
712I

مريسمال

ماريسمال
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

مريسمال
123اشارعالليا  عهدامركزا نرياا
مكتبارقما13اطنج7اطنج7،ا

90000،اطنج7ا ملغرب
ماريسمالاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا123اشارعا
لليا  عهدامركزا نرياامكتبارقما13ا
طنج7اطنج7ا90000اطنج7ا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.21341

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 و2ن28) (22  ملؤرخافي)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

مبلغ) ( ماريسمال)   شريكا  2ح8دا
لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

ل لي) شارعا (123 مقرهاا إلجتماعي)

 13 رقم) مكتبا مركزا نرياا   عهدا

90000)طنج7ا ملغربانت8ج7) ( طنج7)

ل):)عدما  نشاطامنذاإنشاء)  شرك7.

لاحددامقرا  تصف78اب)123)شارع)

 13 لليا  عهدامركزا نرياامكتبارقم)

طنج7اطنج7)90000)طنج7ا ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()محمداهمين))بناس2دة)

س2ي�ضي) مرنيس7ا ف8الا عن2 نه) () لا
رباطا ملغرب) (10000 ( رباط) (2 رقم)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

   عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

123)شارعالليا  عهدامركزا نرياامكتب)
رقم)13)طنج7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244412.

719I

MARJANE HOLDING

MARJANE HOLDING
إعالنامتعددا  قر ر ت

MARJANE HOLDING

SIDIا3اLOT(MEDERSA(IMEUBLEا

،اMAAROUF(CASABLANCAا

CASABLANCA(MAROCا،20200

MARJANE HOLDINGا»شرك7اا

 ملساهم7«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا ملركزا

  تجاريامرجاناجماع7اعينا  شق-ا

  د را  ب8ضاءاCT1029ا-ا-ا  د را

  ب8ضاءاا ملغرب.
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»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.63513
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)19)ماي)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

عام) مدورا I/إستقا 7ا رقم) قر را
منتدب:)  ذياونصاعلىاماولي:)))وقر)
 19 بتاريخ) مجلسا إلد رةا ملنعقدا
 JEAN )))))  س8د) ماي2021)إستقا 7)
)من) ( (CHRISTOPHE QUEYROUX

مهامه))كمدورعامامنتدب)
قان2ن78:) ( ( ( II/إوجر ئات) قر رارقم)
/إوجر ئات)))) ماولي:) علىا ونصا   ذيا

قان2ن78
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)XXXXX:)  ذياونصاعلى)

XXXXXX(:ماولي
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724159.
720I

INFOPLUME

PIECES LIFE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
PIECES LIFEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا9اشارعا
  شه8داز وديابناد للدا و ه7ا
  8منىاطنج7ا90000اTANGERا

TANGERا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112115
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 PIECES(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.LIFE

غرضا  شرك7ابإوجاز):)ب8عالشر ء)

 كسس2 ر تالقطعا  غ8ار لس8ار ت.

شارع) (9 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  شه8داز وديابناد للدا و ه7ا  8منى)

 TANGER 90000 TANGER طنج7)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا  كتاميا سام7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  كتاميا سام7اعن2 نه) ()

 90000 حيا  ع2 م7ا  شرق78)

TANGER) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  كتاميا سام7اعن2 نه) ()

 90000 حيا  ع2 م7ا  شرق78)

TANGER) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244164-6213.

721I

س- طلس

RHAZAL CONSTRUCTION
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

س- طلس

  طابقا الللا  حيا الد رياشارعا

  طائفارقما41ا،ا23000،ابنياماللا

 ملغرب

RHAZAL CONSTRUCTIONا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااشارعا
مر كشااقيساري7ا  فتحارقما41ا-ا

23000ابنياماللا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11701
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RHAZAL CONSTRUCTION
:)مقاللافي) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  بناء)
ل التا الشغال) كر ءمعد تا

  عم2م78)
ب8عا الر �ضيا  سكن78.

شارع) ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 -  41 رقم) قيساري7ا  فتحا ( مر كش)

23000)بنياماللا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
: ف8صل) (    س8دا  عل2يا  بلغ8تي)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (5.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
ف8صل)   س8دا  عل2يا  بلغ8تيا
 43 بل2ك) رياضا  سالما عن2 نه) ()

رقم)5 23000)بنياماللا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
ف8صل)   س8دا  عل2يا  بلغ8تيا
 43 بل2ك) رياضا  سالما عن2 نه) ()

رقم)5 23000)بنياماللا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( مالل) ببنيا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)752.

722I

INFOPLUME

CCHM BUSINESS CENTER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
CCHM BUSINESS CENTERا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا7اشارعا
  عر قا قام7ا  صفاال ملرلةاطابقا
  سابعارقما41ا-اطنج7اTANGERا

TANGERا90000ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112127
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 CCHM(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.BUSINESS CENTER
 CENTRE (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
 D’AFFAIRE CONSULTING ET

SERVICES DIVERS
ل الستشار ت) مركزا العمالا

ل وخدماتا ملتن2ع7.
شارع) (7 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
طابق) ل ملرلةا   عر قا قام7ا  صفاا
 TANGER طنج7) (- (41 رقم)   سابعا

TANGER 90000) ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7اسن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: مريم)   س8دةا  ع2نيا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () مريما   س8دةا  ع2نيا
 30 فل2ريا قام7) فالا تجزئ7اضحىا
 90000 ( طنج7) (- (41 رقم) (06 طابق)

TANGER) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةا وحسانيازهرةاعن2 نه) ()
شارعاعبدا  رحمانابناع2فارقم)12 

-)طنجTANGER 90000(7) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244267-6317.
723I

INFOPLUME

 BUSINESS CENTER DAR
TOUNSSI

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
BUSINESS CENTER DARا

TOUNSSIاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا135اشارعا
م2الياشريفاطابقا  ثانياشق7ا
رقما3ا-اطنج7ا90000اTANGERا

TANGERا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112279
 22 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28)
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 BUSINESS CENTER DAR

.TOUNSSI
مركز) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 العمالال وخدمات)) ملتن2ع7.
 135 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
طابقا  ثاني) شريفا م2اليا شارعا
 TANGER طنج7) (- (3 رقم) شق7ا

TANGER 90000) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7اسن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا  8ح8الياسع8د)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  8ح8الياسع8داعن2 نه) ()
طابقا  ثاني) كاتيرا شارعا بنا (120
 TANGER  90000 طنج7) (- (20 رقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  8ح8الياسع8داعن2 نه) ()
120)شارعا بناكاتيراطابقا  ثانيارقم)
20)-)طنجTANGER 90000(7) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244342-6393.
724I

عادلا  زم8ت7)-)محاسب-

COUCHA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

عادلا  زم8ت7ا-امحاسب-
250احيا الد رس7ابل2كا2اتازةا،ا

35000،اتازةا ملغرب
COUCHAاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا  تقدما
1امجم2ع7ا3ارقما36اتازةاا-ا35000اا

تازةاا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.2451
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (19 في)  ملؤرخا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
 10.000 مبلغارأسما ها) ( (COUCHA
درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعياحي)
تازة)) (36 رقم) (3 مجم2ع7) (1   تقدم)
(: ل) نت8ج7ا ) ملغربا تازة) ( (35000  -

- نعد ما ملردلدو7.
حي) با مقرا  تصف78ا حددا لا
(-( 36)تازة) 3)رقم) 1)مجم2ع7)   تقدم)

35000))تازة)) ملغرب.)
لاعين:

ل) مزيانيا ( رش8د)   س8د)ة()
مجم2ع7) (1 حيا  تقدم) عن2 نه) ()
تازةا ملغرب) (35000 ( تازة) (36 رقم) (3

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)
محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما
ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)-
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) ( بتازة)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)392/2021.

725I

INFOPLUME

MEUBLE SBAITI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
MEUBLE SBAITIاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

  زرقط2نيا قام7ا32ا  طابقا الللا
شق7ارقما-29اطنج7اTANGERا

TANGERا90000ا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.109967

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)14)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
32)  طابق) »شارعا  زرقط2نيا قام7)
 TANGER(7الللاشق7ارقم)-29)طنج 
إلى) TANGER 90000) ملغرب«)
تجزئ7ا وحد د) (3 »  طابقا الر�ضي)
 TANGER طنج7) (- برلفانس) شارعا

TANGER 90000)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244250-6304.

726I

INFOPLUME

GO CONNECT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
GO CONNECTااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياملتقىا
بئرا نزر نا7اشارعال دا  8انا قام7ا
  زهر ءاطابقا وخامسارقما20ا-ا

طنج7اTANGERا90000اTANGERا
 ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.97231
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (17  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

 ملباركي))زهيراكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244354-6406.

727I
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INFOPLUME

 MED-NA ESSAIDI IMPORT
ET EXPORT

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

INFOPLUME
149اشارعامحمدا وخامسا قام7ا
م8م2ز ا1ارقما17ا،ا90000،اطنج7ا

 ملغرب
MED-NA ESSAIDI IMPORT ETا
EXPORTااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا149ا

شارعامحمدا وخامساعمارةام8م2ز ا
رقما17ا-اطنج7ا90000اTANGERا

TANGERا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.53527

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2021)تماتع8ين) 06)و2 28ز)  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا

  سع8ديانب8لاكمسيرالح8د
تبعااإلقا 7امسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244355-6407.
722I

2019

لو فوياجور ترافل
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

2019
rabat marocملغربا،ا40000،ا 
 2اف2ياج2راتر فلااشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما5ا
إقام7اكام8ل8ااشارعامحمدادو2ريا
حيامحمداعبدلارقما5اإقام7اكام8ل8اا
شارعامحمدادو2رياحيامحمداعبدلا

14000ا  قن8طرةا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.51353

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2020 دجنبر) (24 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
ن2ر  دون) )ة() تف2يتا  س8د)
 وحضر مي)500)حص7ا جتماع78امن)
)  س8د) حص7ا فائدة) (1.000 أصل)
24)دجنبر) )ة())سناء)ج2 هريابتاريخ)

.2020
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)14)وناور)

2021)تحتارقم)22911.

729I

CABINET FICOR

 OVERSEAS EQUIPEMENT
AND MACHINARY

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

CABINET FICOR
12ازنق7ا ألقح2 ناإقام7ا  ناسا
ب2س 2را،ا20200،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
OVERSEAS EQUIPEMENTا
AND MACHINARYاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را
  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما4ا
  زنق7ا150 مل م2ع7الا الل ف7ا  حيا
 وحسنيا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.9901

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
2020)تقرراحل) 31)دجنبر)  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
 OVERSEAS EQUIPEMENT
مبلغ) ( (AND MACHINARY
لعن2 ن) درهما (500.000 رأسما ها)
4)  زنق7) رقم) مقرهاا إلجتماعيا
لا الل ف7ا  حي) 150 مل م2ع7ا
20000)  د را  ب8ضاء) (-  وحسني)
عدما  قدرةاعلي) (:  ملغربانت8ج7ال)
ل ملنافس7ا  شرس7) مساورةا  تط2را

فيا مل ال.

 4 رقم) مقرا  تصف78ابا لاحددا
  زنق7)150 مل م2ع7الا الل ف7ا  حي)
20000)  د را  ب8ضاء) (-  وحسني)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) مسك2ا ( ( مل8ك7)   س8د)ة()
شارعابئرا نزر نارلماندي) عن2 نه) ()
 61 6)  شق7) 5  طابق) عمارة) (2
20000)  د را  ب8ضاء)  ملعاريف)

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
ل) 150 مل م2ع7ا 4)  زنق7) رقم) (:

 الل ف7ا  حيا وحسني
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 15 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

مارس)2021)تحتارقم)770100.
730I

FINAUDIT

LOGIDIS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FINAUDIT
RUE CHEVALIER BAYARD RCEا
،20310ا،اETG(N°2ا1اVALROSEا

CASABLANCA MAROC
LOGIDISاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياساح7ا لا
واسرا،احيا ملحط7ا،افآ رلزا،امدخلا
eا،اشارعاش2فا يياباواردا،ا  د را
  ب8ضاءا-ا20000ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.122347
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)16)أبريل)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
(، حيا ملحط7) (، واسر) »ساح7ا لا
شارعاش2فا يي) (، (e مدخل) (، فآ رلز)
 20000 (- ،)  د را  ب8ضاء) باوارد)

 644« إلى)   د را  ب8ضاء) ملغرب«)
 3 شق7) (2 5)  طابق) محمد) شارعا
ب8ارد) ش2فا ييا زنق7ا   د را  ب8ضاء.)
 2 إقام7افا رلزE)  طابقا الللارقم)
20000)  د را  ب8ضاء))   د را  ب8ضاء)

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726700.
731I

A&T  AUDITEURS CONSULTANTS

TRANSFOBAT TRAVAUX
إعالنامتعددا  قر ر ت

AUDITEURSااA&Tا
CONSULTANTS

Res LES QUARTES TEMPS Blocا
TANGERا،90000ا،ا57ا°C(Nا

 ملغرب
TRANSFOBAT TRAVAUXا»شرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اساح7ا

  رلد ني،ازنق7االسينا،اإقام7ابته2فنا
2،ا  طابقا  ثا ث،ارقما22ا-ا90060ا

طنج7ا ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.94711

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)19)أبريل)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
منا  عن2 ن) مقرا  شرك7ا تح2يلا
إقام7) ساح7ا  رلد نياشارعاالسيناا
 22 رقم) 2)  طابقا  ثا ثا بته2فن)
طنج7اإلىا  عن2 نا  تالي):)شارعاعبد)
 LES QUATRES إقام7) كن2ن،) هللاا
بل2كاس،)  طابقا  ثا ث) (،TEMPS

رقم)79،)طنج7
على) ونصا 2:)  ذيا رقم) قر را
 100 تف2يت) علىا ماولي:) ملصادق7ا
طرفا  س8دة) منا ممل2ك7ا حص7ا
 AR مصطفىا صاوحا  شرك7) ندىا
GROUPE SARL)ح تارأسمالاقدره)
با س ل) درهم،) ملق8دةا (100.000
ل  تياوت2 جد) (،97233   تجاريارقم)
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مقرهاابساح7ا  رلد ني،)زنق7االسينا،)

إقام7ابته2فن)2،)  طابقا  ثا ث،)رقم)

22،) ملمثل7امناطرفامسيريهاا  س8د)

حمزةا  نشارال  س8داحمزةا  ب2عامي

على) ونصا 3:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)تعدولا  بندا  ر بع،)  سادس،)

ل  سابعامنا  نظاما ألسا�ضي

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 4:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:)و2جدامقرا  شرك7ابشارعاعبد)

 LES QUATRES إقام7) كن2ن،) هللاا

بل2كاس،)  طابقا  ثا ث) (،TEMPS

رقم)79،)طنج7

بندارقم)6:)  ذياونصاعلىاماولي:)

ق8م7احص7ا  شريكا  2ح8دانقد اهي)

100.000)درهم

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 1000 إلى) رأسمالا  شرك7ا وقسما

حص7اق8متها)100)درهم،)تما كتتابها)

طرف) منا مبا غهاا مجم2عا لدفعا

  شريكا  2ح8د

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6462.

732I

garantis conseil

 ECOLE WAHAT

 EZZAITOUNE POUR

L’ENSEIGNEMENT PRIVE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تف2يتاحصص

garantis conseil

 بر جا  كتب78اعمارةارقما12اشق7ا

رقما05امحام8دا9ا،ا40000،ا

مر كشا ملغرب

ECOLE WAHAT EZZAITOUNEا

POUR L’ENSEIGNEMENT PRIVEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما22ا
شارعا مزميزاحياس8دياو2سفابنا
عليارقما22اشارعا مزميزاحياس8ديا
و2سفابناعليا40000امر كشا

 ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.26721

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
س8دي) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7) (100 عط2ف) محمدا دري�ضيا
حص7) (100 أصل) منا  جتماع78ا
 فائدة))  س8د))ة()عائش7))ن8نيابتاريخ)

14)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)126000.

733I

INSTITUT PRIVE AL-HASSAN AL-YOUSSI SARL

INSTITUT PRIVÉ AL-
HASSAN AL-YOUSSI SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

INSTITUT PRIVE AL-HASSANا
AL-YOUSSI SARL

23،اشارعا  شه8داعلمياتاغزلتيا
تجزئ7ا ألمن78ارقما113ا  سدةالأربعا
ط2 بقابنيامكادةا،ا90060،اطنج7ا

 ملغرب
INSTITUT PRIVÉ AL-HASSANا
AL-YOUSSI SARLاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا23،اشارعا
  شه8داعلمياتاغزلتياتجزئ7ا ألمن78ا
رقما113ا  سدةالأربعاط2 بقابنيا
مكادةاا-ا90060اطنج7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.29751
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 ماي) (05 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

عبدا  عزيز) )ة() تف2يتا  س8د)
67)حص7ا جتماع78امناأصل) زي2 ن)
عمر) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (67

 ملل8جيابتاريخ)05)ماي)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2ن28) (12 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243621.
734I

شرك7ا به2شا لخدمات

SHAPELINE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

شرك7ا به2شا لخدمات
شارعامك7اعمارةا  صا حيا  طابقا
 الللارقما04ا  ع28نا،ا70010،ا

  ع28نا ملغرب
SHAPELINEاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا25ا
مارسارقما70000ا-اX755ا  ع28نا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37547
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SHAPELINE
غرضا  شرك7ابإوجاز):) إلستير د-)
لتس2يق) ب8عا ل  تجارة.)   تصدورا
جم8عاأن2 عاأجهزةالبر مجا وحاس2ب.)
خدماتا التصاالت) لتس2يقا ب8عا
م2 قعا  2يب) إنشاء) ل إلنترنت.)
لتطب8قاتا  2يبالتطب8قاتا و 2 ل)
لجم8عاأن2 عا وحل2لا  برمج78.)تط2ير)
أ عابا  ف8دو2ال  بر مجال  تطب8قات،)

.) ستير د/) إنتاجا  ف8دو2ال مل2س8قى)
) وخادم،) تصدورامعد تا  كمب28تر)
معد ت) قطعا  غ8ار،)  وح2 سيب،)
ألا إلنتاج) ل مللحقاتا   كمب28ترا
جم8عا وخدمات)   سمعيا  بصري(.)
عل2ما  كمب28تر،) بمجالا  ملتعلق7ا
ل ملكاتب،) ل  عل2ما ملعل2مات78،)
ل التصاالتا  سلك78) ل  رلب2تات،)

ل  السلك78.
(، ل ألثاث)   ل2 زما ملكتب78ا

لمستهلكاتا  كمب28ترال ملكتب
نقلا  بضائع)   نقلا  عام.)

ل  طرلدال  برودا  سريع.
نقلا  بضائعاباألصا 7اعنانفسها)

لبا ن8اب7اعنا  غير.
  نقلا ملحليال  دللياو م8عاأن2 ع)

  بضائعا  2س8ط7.
نقل)   نقلا  بريا لبضائع.)
 ألسماكالجم8عا ملأك2التا  بحري7)..)
نقلا وخضارال  ف2 كه.)  نقلا ملبرد.)

تأجيرامعد تا  نقل.).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)تجزئ7)25 
X755 - 70000)  ع28ن) مارسارقم)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دامحمدا  رقالي)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا  رقالياعن2 نه) ()
 155 19)عمارة) إقام7ا ملستقبلاجاه)
رقم)5)س8ديامعرلف))20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامحمدا  رقالياعن2 نه) ()
 155 19)عمارة) إقام7ا ملستقبلاجاه)
رقم)5)س8ديامعرلف))20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب
  س8داإبر ه8ما  رقالياعن2 نه) ()
 15 707)  زنق7) تجزئ7) حيا  قدسا

رقم)45  70000)  ع28نا ملغرب
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)14)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2367/2021.

735I

TRUST ECONOMIC LIFE

RKD TRANS ARG
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

TRUST ECONOMIC LIFE

PORTEا202اA(IMMا01اAPPا

،40000ا،اDE(MARRAKECHا

MARRAKECH MAROC

RKD TRANS ARGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

ك2غرض7اا وتا لريرا-ا42050ا وتا

 لريرا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

51605

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2012 أبريل) (16

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 RKD (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.TRANS ARG

تح2يل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 الم2 ل.

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

42050) وت) (- ) وتا لرير) ك2غرض7)

 لريرا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 20.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

   س8دةافاطم7ا  زهر ء)ب2تدرين):

200)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ب2تدرين) فاطم7ا  زهر ء)   س8دةا

) وتا لرير) حياك2غرض7) عن2 نه) ()

42050) وتا لريرا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ب2تدرين) فاطم7ا  زهر ء)   س8دةا

) وتا لرير) حياك2غرض7) عن2 نه) ()

42050) وتا لريرا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

  تجاري7ابمر كش))بتاريخ)-)تحتارقم)

.-

736I

UNIVERSIUM ADVISORS 

APRON LAB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

UNIVERSIUM ADVISORS

10,ا,3ème(Etageا,Rue(Libertéا

Casablanca-ANFAا,5اAppا

،2000ا،CASABLANCAا

CASABLANCA MAROC

APRON LABاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10ا،اشارعااا

 وحري7ا،ا  طابقا  ثا ثا،اا  شق7ا5ا

،ا  د را  ب8ضاء-أنفا.ا-ا20120ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509337

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.APRON LAB

(* ( (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل  2سائطا ملتعددة)  التصاالتا

ل  عرضال ملش2رةاألصحابا ملطاعم)

ل ألحد ث.

لتس2يق) لب8عا ل قتناء) *در س7ا

لمساعدةالتأجيراأيامنتجاألاخدم7)

تتعلقابا نشاطا ملذك2راأعاله.

غرضا  شرك7) تحق8قا *بغرضا

جم8ع) (، هذ ا  نح2) علىا  ملحددا

عناطريق) (، ألا ملصاوح)  ملساهماتا

ألا ملساهمات)  ملساهماتا و زئ78ا

ألاعمل8اتا الندماجاألا الكتتاباأل)

جم8عا  شركات) فيا (، شر ء) ألسهم)

  قائم7األاتلكا  تيافياط2را  تأسيس)

 هاانفسا  هدف..

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)10)،)شارع)))

 5 )  شق7) (، ،)  طابقا  ثا ث)  وحري7)

،)  د را  ب8ضاء-أنفا.)-)20120)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

جل8لا  سقاتاعن2 نه) ()) (   س8د)

20470)  د ر) ( ممرا  ث2ثا نفا) (6

  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

جل8لا  سقاتاعن2 نه) ()) (   س8د)

20470)  د ر) ممرا  ث2ثا نفا) (6

  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

737I

FUDICAIRE ISMAILI

  STE BAMBA ALKHAIR DES
 POISSONS MAROCAIN

SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يراتسم78ا  شرك7
FUDICAIRE ISMAILI

حيا  تقدمابل2كا2ارقما07ا  سمارةا
ES-SMARA MAROCا72000،ا،
STE BAMBA ALKHAIR DESاا

POISSONS MAROCAIN SARLاا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعياRUEا
ESا10ا°MARRAKECH(Nا

72000ا-اSEMARAا  سمارةا ملغرب.
تغ8يراتسم78ا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
1657

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتغ8ير) (2021 و2 28ز) (06  ملؤرخافي)
 STE BAMBA« تسم78ا  شرك7امن)
 ALKHAIR DES  POISSONS
إلى) (« (MAROCAIN SARL
 STE BAMBA ALKHAIR DES»

. »  MAROCAIN SARL
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)152/2021.

732I

ste consulting dir SNC 

Société BRICOA  SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ste consulting dir SNC
،ا24AV(ALLAL(BEN(ABDELLAHا

51000،ا وحاجبا ملغرب
SARLااSociété(BRICOAااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحياعينا
س8حندازنق7ا4ارقما1ا وحاجبا-ا

51000ا وحاجبا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53797

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. Société BRICOA  SARL

:) الستر د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

.ب8ع) لا  تصدور. العمالا ملختلف7)

  عقاقير.

حياعين) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- 1) وحاجب) رقم) (4 زنق7) س8حندا

51000) وحاجبا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

100.000.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 -

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  عزيز) مه8اليا   س8دا

 2 زنق7) س8حندا عينا حيا عن2 نه) ()

51000) وحاجب) 1) وحاجب) رقم)

 ملغرب.

  س8دامه8الياعلياعن2 نه) ()حي)

1) وحاجب) 2)رقم) عيناس8حندازنق7)

51000) وحاجبا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عبدا  عزيز) مه8اليا   س8دا

 2 زنق7) س8حندا عينا حيا عن2 نه) ()

51000) وحاجب) 1) وحاجب) رقم)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3355.

739I

ELECTROFORMA SARL

ELECTROFORMA SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

ELECTROFORMA SARL

TRا3اLOT(MEDITERRANEEا

TANGERا،90000ا،ا1264اLTا

MAROC

ELECTROFORMA SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اتجزئ7ا

  بحرا ملت2سطا3ا  شطرا3ا  قطع7ا

رقما1264ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

.20709

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 ماي) (21 في)  ملؤرخا

شرك7) (ELECTROFORMA SARL

مبلغ) ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدةا

لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

تجزئ7ا  بحر) مقرهاا إلجتماعيا

3)  قطع7ارقم) 3)  شطر)  ملت2سط)

1264 - 90000)طنج7ا ملغربانت8ج7)

 صع2باتامادو7.

لاعين:

ل) مرشدا ( عبدا  حي)   س8د)ة()

تجزئ7) طنج7ا  با 78ا عن2 نه) ()

 90000  65 رقم) قطع7ا   شاطئا

طنج7ا ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

تجزئ7) لفيا (2021 ماي) (21 بتاريخ)

3)  قطع7) 3)  شطر)   بحرا ملت2سط)

رقم)1264 - 90000)طنج7ا ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (23 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243774.

740I

 وحسينافاض8ل

BLUE BLOSSOM CENTER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

 وحسينافاض8ل

مكتبارقما15،ا مل معا ملنهيا،تجزئ7ا

2اشارعاعاللا  فا�ضي،اإقام7احرفا

ب،امر كشا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

BLUE BLOSSOM CENTERا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

يعق2با ملنص2راإقام7ا ألميرةا3ا

،  طابقا  سفليارقما7ا،مر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116907

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BLUE (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.BLOSSOM CENTER

مركز) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تجم8ل).

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 3 إقام7ا ألميرة) يعق2با ملنص2را

(- ،مر كش) (7 رقم) ،  طابقا  سفليا

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

: عبدا  صمد)    س8دا  ظاهرا

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  صمد)   س8دا  ظاهرا

139)تجزئ7ا  رلنق) )  رقم) عن2 نه) ()

  ص2يرة)44000))  ص2يرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()) بشل2شا ك2ثرا   س8دةا

 4 و2غسالف8اا قام7ا الند س) زنق7ا

 40000 ( مر كش) جليز،) (34   شق7)

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2390.

741I

GLOBAL CONTACTS

باب الرياض
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GLOBAL CONTACTS

30-32اHAY(MOULAYا274اRUEا

،اABDELLAH(AIN(CHOCKا

CASABLANCA(MAROCا،20470

بابا  رياضاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا5اشارعا
عبداهللاا بناواسيناعمارةابل8دلنا

  طابقا5ا  رقما5ا-ا20414ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502205

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (11

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
باب) (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

  رياض.
:) ستغالل) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 وحماماتا  تقل8دو7.
 5 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عمارة) واسينا هللاا بنا عبدا شارعا
 20414  -  5 5)  رقم) بل8دلنا  طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: رش8د)   س8دا  كدحا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () رش8دا   س8دا  كدحا
عينا  شق) (57 10)  زنق7)   رقم)

20470)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () رش8دا   س8دا  كدحا
عينا  شق) (57 10)  زنق7)   رقم)

20470)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 29 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724593.
742I

LE PUBLICATEUR LEGAL

DELLA-OPTIC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

LE PUBLICATEUR LEGAL
  تجزئ7ا6ا  زنق7ا51ارقما2اق.جا
  د را  ب8ظاءا  تجزئ7ا6ا  زنق7ا51ا
رقما2اق.جا  د را  ب8ظاء،ا20450،ا

  د را  ب8ظاءا ملغرب
DELLA-OPTICاااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  عا 78اس8ديام2منامجم2ع7ا3ا
رقما177ا-ا20400ا  د ر  ب8ضاءاا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

495751

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (29

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.  DELLA-OPTIC

ب8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  نظار تال إلطار ت..

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  عا 78اس8ديام2منامجم2ع7)3)رقم)

177 - 20400)  د ر  ب8ضاء)) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةازك78ابند 7):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).)

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()) بند 7ا زك78ا   س8دةا
 20100 شرفاء) دربا (60 زنق7) (36

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()) بند 7ا زك78ا   س8دةا
 20100 شرفاء) دربا (60 زنق7) (36

  د ر  ب8ضاء)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

مارس)2021)تحتارقم)771416.

743I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

أوريكــــاليــــن
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

إنشاء)فرعاتابعا لشرك7

ALEXANDRIS(COMPTAا-اSARL

BD DE LA LIBERTE IMMEUBLEا

CASABLANCAا-ا97ا°LIBERTE(Nا

CASABLANCAا،20ا،----ا20.000ا

MAROC

ألريكــــالوــــناااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا33امـكــررا

ز ليـــ7ازنقــتياحســنا  صغ8ـــرالاآنجـــ2اا

--ا20130اا  ب8ضــاءاا  ـمــغــــــربا.

إنشاءافرعاتابعا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.116.595

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)22)أبريل)2021)تقرراإنشاء)

تحتا  تسم78) ( تابعا لشرك7) ( فرع)

أبـــ2) زنقـــ7ا (14 با عن2 ن) لا  كائنا (--

  00000 (-- ( ( جــلـ8ــــز) ( بكــــرا  صـــدوــــق)

لا ملسيرامن) ( ( ( )  ـمــغــــــرب) ( ( مـــر كـــش)

طرفا  س8د)ة()  ــرحــمــــ2نـــي)))خـــا ـــد))).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (01 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125.625.

746I

 وحسينافاض8ل

 L’EMPREINTE

COMMERCIALE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
ت2س8عانشاطا  شرك7)

 وحسينافاض8ل

مكتبارقما15،ا مل معا ملنهيا،تجزئ7ا

2اشارعاعاللا  فا�ضي،اإقام7احرفا

ب،امر كشا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

L’EMPREINTE COMMERCIALEا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا  زه2را
1ا  نخ8لا  شماليا  طابقا  سفليا
رقما119امر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب.
ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.114721

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2ن28) (01 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
باالستير د) وق2ما   تاجرا  ذيا

ل  تصدور).
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125227.

747I

FIDELIO COMPTA

 MULTI PRODUCTS
DISTRIBUTION

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDELIO COMPTA
حيا  بطحاء،ا ملركزا  تجاريانادو7،ا
  عمارةا2،ا  طابقا أللل،ا  شق7ا1ا،ا

20390،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
MULTI PRODUCTSا

DISTRIBUTIONاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59،اشارعا
  زرقط2ني،اإقام7ا  2رلد،اطابقا9،ا
شق7ا26،ا-ا20000اا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510513
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MULTI(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.PRODUCTS DISTRIBUTION
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل) أن2 عا  بضائعا جم8عا ت2زيعا لا

 وخدمات،) ستير دالاتصدور).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)59،)شارع)
(،9 إقام7ا  2رلد،)طابق)   زرقط2ني،)
)  د را  ب8ضاء) (20000 (- (،26 شق7)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دامنيرازغل2ل):))1.000)حص7)
بق8م7)100,00)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامنيرازغل2لاعن2 نه) ()149،)
  20550 هللاا  صنهاجي،) عبدا شارعا

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامنيرازغل2لاعن2 نه) ()149،)
  20550 هللاا  صنهاجي،) عبدا شارعا

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726624.

742I

CYCLOTECH

CYCLOTECH
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

CYCLOTECH
رقما13ازنق7ا حمدا مل اطيا قام7ا
 ال با  طابقا1ارقما2ا ملعاريفا
  د را  ب8ضاءا،ا20330،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
CYCLOTECHاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا

 حمدا مل اطيا قام7ا ال با  طابقا

1ارقما2ا ملعاريفا  د را  ب8ضاءا-ا

20330ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510555

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (09

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CYCLOTECH

1)لس8ط) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
تجاري

أجز ء)  در جاتا  ناري7) ب8عا (2

ل  ه2 ئ78.
زنق7) (13 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 حمدا مل اطيا قام7ا ال با  طابق)
(- 2) ملعاريفا  د را  ب8ضاء) رقم) (1

20330)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

حص7) (500 ( (: بطار)   س8داعمرا

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (500 ( (:   س8داغا مابطار)

بق8م7)100)درهما لحص7).

بق8م7) (500 (: بطار) )  س8داعمرا

100)درهم.

بق8م7) (500 (: بطار) غا ما   س8دا

100)درهم.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعمرابطاراعن2 نه) ()4) قام7)

 8نااطابق)1)شق7)4)جناناكا 8ف2رن8ا)

20150)  د ر) عينا  شقا  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () بطارا غا ما   س8دا
 قام7ا وحدوق7اعمارة)1)رقم)2)طاس)
س8ديام2منا  ب8ضاء))20402)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داعمرابطاراعن2 نه) ()4) قام7)
 8نااطابق)1)شق7)4)جناناكا 8ف2رن8ا)
20150)  د ر) عينا  شقا  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب
عن2 نه) () بطارا غا ما   س8دا
 قام7ا وحدوق7اعمارة)1)رقم)2)طاس)
س8ديام2منا  ب8ضاء))20402)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726527.

750I

مكتبا ملحاسب7

TRANS KHOBIZA
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

مكتبا ملحاسب7
طريقا  عر ئشاعمارةاأجع2ناارقما
7ا  طابقا  ثانيا  قصرا  كبيرا،ا
92150،ا  قصرا  كبيرا ملغرب

TRANS KHOBIZAااشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راعينا
  عب8داق8ادةازل دةا  قصرا  كبيراا-ا
92150ا  قصرا  كبيراا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3033
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 TRANS(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. KHOBIZA

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألشخاصاوحسابا  غير).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)دل راعين)

(- (   عب8داق8ادةازل دةا  قصرا  كبير)

92150)  قصرا  كبير)) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دا  ناجيامنير)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: غزالنا  كنين7)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

بق8م7) (500 (: (   س8دا  ناجيامنير)

100)درهم.

 500 (: غزالنا  كنين7)   س8دةا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( منير)   س8دا  ناجيا

دل راعينا  عب8داق8ادةازل دةاس8دي)

سالم7اد ئرةا  ل2ك2سا  قصرا  كبير))

92150)  قصرا  كبير)) ملغرب).

  س8دةاغزالنا  كنين7اعن2 نه) ()

حيا لالدا حماودامجم2ع7اباشارع)

 92150 ( 25)  قصرا  كبير) رقم) (4

  قصرا  كبير)) ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( منير)   س8دا  ناجيا

دل راعينا  عب8داق8ادةازل دةاس8دي)

سالم7اد ئرةا  ل2ك2سا  قصرا  كبير))

92150)  قصرا  كبير)) ملغرب)

  س8دةاغزالنا  كنين7اعن2 نه) ()

حيا لالدا حماودامجم2ع7اباشارع)

 92150 ( 25)  قصرا  كبير) رقم) (4

  قصرا  كبير)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قصرا  كبير)

و2 28ز)2021)تحتارقم)517.

751I
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LE JURISTE

REX ETUDES 
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

LE JURISTE
103اLOT ALMOSTAKBALا

،اSIDI(MAAROUFا2اGH(APPTا
20500،ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
اREX ETUDESاااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا
  زرقاءاا117ازنق7ا بنامنيرا  طبقا
1ارقما2ا ملعارفاااا-ا20200ا  د را

  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

496095
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (26
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 REX ( (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.  ETUDES
مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

در سات.
:) قام7) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
زنق7ا بنامنيرا  طبق) (117 (   زرقاء)
20200)  د ر) (- ( ( ( 2) ملعارف) رقم) (1

  ب8ضاء)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دامعاداب2ج8دة)):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ( ب2ج8دة) معادا   س8دا
مجمع)) 2تن2ر)E 32))طابق)5)رقم)92 

90001)طنج7ا ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ( ب2ج8دة) معادا   س8دا
مجمع)) 2تن2ر)E 32))طابق)5)رقم)92 

90001)طنج7ا ملغرب)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

مارس)2021)تحتارقم)771266  .

752I

aice compta

WAGARZAM TISS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

aice compta
،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا

casablanca maroc
WAGARZAM TISSاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12ازنق7ا
صبرياب2جمع7ا  طابقا1ا  شق7ا
رقما6ا-ا20250ا  ب8ضاءاا ملغربا
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510637
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.WAGARZAM TISS
:)  تصدور) غرضا  شرك7ابإوجاز)

ل إلستر د).
زنق7) (12 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
صبرياب2جمع7ا  طابق)1)  شق7ارقم)

6 - 20250)  ب8ضاء)) ملغرب).
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: ب2نمر)   س8دا بر ه8ما

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داعمراحسنين)):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2نمرا   س8دا بر ه8ما
20000)  ب8ضاء)) ( زنق7افل2ر نس) (2

 ملغرب).

عن2 نه) () حسنينا عمرا   س8دا
إقام7ا  برك7ا  زنق7)31)رقم)32)شق7)

 20470 ( ( عينا  شق) (3 6)  طابق)

  ب8ضاء)) ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ب2نمرا   س8دا بر ه8ما
20000)  ب8ضاء)) فل2ر نس) زنق7ا (2

 ملغرب)

عن2 نه) () حسنينا عمرا   س8دا
إقام7ا  برك7ا  زنق7)31)رقم)32)شق7)

 20470 ( ( عينا  شق) (3 6)  طابق)

  ب8ضاء)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726636.

754I

N2M CONSEIL-SARL

LA RAMBLA VOYAGES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
خفضارأسمالا  شرك7

N2M CONSEIL-SARL

2ا,19اNا5اAV(HASSAN(I(RUEا

NADORا،62000ا،ا4اETAGE(Nا

MAROC

LA RAMBLA VOYAGESاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

مباركا  بكايارقما01ا  حيا الد ريا-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.

خفضارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.14413
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (15 في)  ملؤرخا
بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا خفضا
من) أيا درهم«) (2.000.000« قدره)
 200.000« إلى) درهم«) (2.200.000»
عدد)) تخف8ضا (: طريق) عنا درهم«)

 ألسهم.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1922.
755I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

LAHSSEN WISAL MALAK
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

GROUPE L.A-CONSEIL ETا
GESTION

65اRUE SEBOU ET ALLAL BENا
1اABDELLAH(RES(ADAM(BUR(Nا

KENITRA(MAROCا،14000ا،
LAHSSEN WISAL MALAKاا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلارقما
1اطريقامهدو7اتجزئ7ا  قصب7ارقما
1979اا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61219
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. LAHSSEN WISAL MALAK
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تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 مل2 دا  غد ئ78الا ملشرلباتاباو مل7).

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)محلارقم)

طريقامهدو7اتجزئ7ا  قصب7ارقم) (1

1979  - 14000)  قن8طرةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: (   س8داوحسناوح8الين)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داوحسناوح8اليناعن2 نه) ()

 1979 رقم) مهدو7ا قصب7ا تجزئ7ا

14000)  قن8طرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داوحسناوح8اليناعن2 نه) ()

 1979 رقم) مهدو7ا قصب7ا تجزئ7ا

14000)  قن8طرة)) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا قن8طرة))بتاريخ)21)و2ن28)

2021)تحتارقم)33455.

756I

N2M CONSEIL-SARL

LA RAMBLA VOYAGES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

N2M CONSEIL-SARL

2ا,19اNا5اAV(HASSAN(I(RUEا

NADORا،62000ا،ا4اETAGE(Nا

MAROC

LA RAMBLA VOYAGESاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

مباركا  بكايارقما01ا  حيا الد ريا-ا

62000ا  ناظ2را ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.14413

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تم) (2021 و2ن28) (15 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

من) أيا درهم«) (2.000.000»

 2.200.000« إلى) درهم«) (200.000»

مقاص7) إجر ء) ( (: طريق) عنا درهم«)

معادو2نا  شرك7ا ملحددةا ملقد رال)

 ملستحق7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1922.

757I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SMARA TERRE DES
HOMMES SARL AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FUDICAIRE ISMAILI

حيا  تقدمابل2كا2ارقما07ا  سمارةا

ES-SMARA MAROCا72000،ا،

STE SMARA TERRE DESا

HOMMES SARL AUاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا

DOMICILIEE CAMPING SMARAا

LA SAGUIA ROUTE TANTAN ESا

72000ا-اSEMARAا  سمارةا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2363

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 SMARA TERRE DES HOMMES

.SARL AU
:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8احي.
(: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 DOMICILIEE CAMPING SMARA
 LA SAGUIA ROUTE TANTAN ES
SEMARA - 72000)  سمارةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دا  نعم7اباه):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
حي) عن2 نه) () باها   س8دا  نعم7ا
 01   تقدمامميا  حيا  صناعيارقم)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
حي) عن2 نه) () باها   س8دا  نعم7ا
 01   تقدمامميا  حيا  صناعيارقم)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)149/2021.
752I

Alassaire Juriconseil

YOFITT
إعالنامتعددا  قر ر ت

Alassaire Juriconseil
62اbureauا,BAB(ABELAZIZا.Immا
angle(Bb(d‘Anfaا,6ème(étageا,bisا
،20020ا،ا,et(Bd(Moulay(Youssefا

Casablanca Maroc
YOFITTا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا46,اBdا
°Nا.apptا,2ème(étageا,Zerktouniا
Casablanca(RC(Casablancaا-ا6ا
Casablancaا-ا-ا477985ا°nا

.Maroc

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.477925

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)31)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

ثمارفعارأسمالا  شرك7ابمبلغاقدره)

193.000)درهمامدف2عانقد ابا كامل)

جع8دي،) طرفا  س8دةا 8ناا منا

 يرتفعارأسمالا  شرك7امن)200.000 

درهما لى)393.000)درهم.)))

قر رارقم)2)):)  ذياونصاعلىاماولي:)

 مل2 فق7اعلىا  س8دةا 8نااجع8دي،)

 16 مزد دةابتاريخ) مغرب78ا و نس78،)
3-1)زنق7) 1990،)لا  ساكن7اب) وناور)

27)  ل8م2ن)1)با د را  ب8ضاء)كشريك)

جدودابا شرك7)

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

حص7اممل2ك7ا لس8دة) (100 تف2يت)

نادو7ا  علميابا شرك7ا صاوحا  س8د)

 سماع8لا  علمي

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 6:)  ذيا رقم) بندا

بمقت�ضىا و معا  عام) ماولي:)

 2021 ماي) (31  الستثنائيا ملؤرخافي)

بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا رفعا ثما

نقذ ) مدف2عا درهما (193.000 قدره)

جع8دي،) طرفا  س8دةا 8ناا منا

لبذ كاورتفعارأسامالا  شرك7امن)

200.000)إلى)393.000))درهمالاطرح)

بق8م7ا سم78) جدودةا 1930حص7ا

100)درهما لحص7،)مدف2ع7ابا كامل)

لمخصص7ا لس8دةا 8نااجع8دي)

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

في) رأسا ملالا  شرك7ا تحدودا تما

 3930 مقسم7اإلى) درهم،) (393.000

درهم) (100 بق8م7ا سم78) حص7ا

لم2زع7) با كاملا مدف2ع7ا  لحص7،)

بينا  شركاء)علىا  نح2ا  تالي:)-)  س8د)

(- حص7) ( (2000 إسماع8لا  علمي)

حص7،) (1930   س8دةا 8نااجع8دي)

ماامجم2عه)3930)حص7
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على) ونصا 44:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)ثماحذفه

على) ونصا 45:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)ثماحذفه

على) ونصا 46:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)ثماحذفه

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)25294.
759I

EL FACHTALI CONSEIL

MARAGRIB
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

EL FACHTALI CONSEIL
إقام7افاسا  طابقا  تانياشق7ارقما
9اشارعام2الياعبداهللااامر كشا،ا

40000،امر كشا ملغرب
MARAGRIBاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

عاللا  فا�ضيامركباحب2سا2اعمارةا
أااشق7ا21اا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116795
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MARAGRIB
)  زر ع7) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

ل إلنتاجا  زر عي.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عاللا  فا�ضيامركباحب2س)2)عمارة)
أ))شق7)21  - 40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 200.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داعليابر دةا  عزيزي)):))1.334 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

   س8دامحمدارضاابر دةا  عزيزي):
666)حص7ابق8م7)100)درهما لحص7.

 
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
بر دةا  عزيزي)) عليا   س8دا
كزل 7) دل را بر دةا ض8ع7ا عن2 نه) ()
 40000 ( مباركا  2يد ن) س8ديا

مر كشا ملغرب.
  س8دامحمدارضاابر دةا  عزيزي)
ف8الابر دةازنق7ال دانفيس) عن2 نه) ()
مر كش) (40000   حيا  شت2ي)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
بر دةا  عزيزي) عليا   س8دا
كزل 7) دل را بر دةا ض8ع7ا عن2 نه) ()
 40000 ( مباركا  2يد ن) س8ديا

مر كشا ملغرب
  س8دامحمدارضاابر دةا  عزيزي)
ف8الابر دةازنق7ال دانفيس) عن2 نه) ()
  حيا  شت2ي)40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (02 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125250.
760I

SACO CONSEIL

HAKYAS FOOD  SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

SACO CONSEIL
1ER(ETAGEا468اNا9اMHAMIDا

،40000ا،اMARRAKECHا
MARRAKECH MAROC

SARLااHAKYAS(FOODااشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياس8ديا
غانمامتجرارقما276امر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117011

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. HAKYAS FOOD  SARL

مطعمال) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)

مقهى.

س8دي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- مر كش) (276 رقم) متجرا غانما

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: (   س8دةاواسمينا  رك8بي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داحك8ما  سبتي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

واسمينا  رك8بي))   س8دةا

 57 عمارة) د را  سعادةا عن2 نه) ()
مر كش.) 4) الزدهارا رقم) (2   طابق)

40000)مر كشا ملغرب.

  س8داحك8ما  سبتياعن2 نه) ()5 
01)  شق7) زنق7اعلياعبدا  رز قاط)
02) ملعارفا  د را  ب8ضاء5)زنق7اعلي)

عبدا  رز قاط)01)  شق7)02) ملعارف)

مر كش) (40000   د را  ب8ضاء)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

واسمينا  رك8بي))   س8دةا

 57 عمارة) د را  سعادةا عن2 نه) ()
مر كش.) 4) الزدهارا رقم) (2   طابق)

40000)مر كشا ملغرب

  س8داحك8ما  سبتياعن2 نه) ()5 
01)  شق7) زنق7اعلياعبدا  رز قاط)

 40000 02) ملعارفا  د را  ب8ضاء)

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)126041.

761I

LIBRAIRIE DU MAROC

STE LIBRAIRIE DU MAROC
إعالنامتعددا  قر ر ت

LIBRAIRIE DU MAROC
35اشارعا و يشا مللكي,ا ملدون7ا
 و دودة,امحلارقما1ا،ا50000،ا

مكناسا ملغرب
STE LIBRAIRIE DU MAROCا
»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا35اشارعا
 و يشا مللكي،ا ملدون7ا و دودة،ا
متجرارقما1ا-ا50000امكناسا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.53395

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)22)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
حص7ا ملنتم78ا لس8د) (400 تف2يت)

محمداأتخ8ااإلىا  س8داعليابلعربي
قر رارقم)2):)  ذياونصاعلىاماولي:)
من) أتخ8اا محمدا إستقا 7ا  س8دا
بلعربي) عليا لتع8ينا  س8دا   تس8ير,)

مسيراجدودا لشرك7
قر رارقم)3):)  ذياونصاعلىاماولي:)
(: أصبحا  شكلا  قان2نيا لشرك7)

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة)
قر رارقم)4):)  ذياونصاعلىاماولي:)

تح8ين))  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
شرك7) ه2ا   شكلا  قان2نيا لشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدة)
بندارقم)6):)  ذياونصاعلىاماولي:)
 ملساهماتا  نقدو7ا لشركاء):)-محمد)
بلعربي)) -عليا ( درهم) (60000 أتخ8ا)

40000)درهم
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بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)
-محمد) (: تقس8ما ألسهما الجتماع78)
-علي) إجتماعي) سهما (600 أتخ8ا)

بلعربي)400)سهماإجتماعي)
على) ونصا 14:)  ذيا رقم) بندا
بنلعربي) عليا تع8ينا  س8دا ماولي:)
محددة. غيرا مسيرا لشرك7ا فترةا
بح8ثاستك2نا  شرك7املزم7ابشكل)
صح8حابت2ق8عا  س8داعليابنلعربي.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3326.

762I

aice compta

  SOLUTION IMMOBILIER
MAROC

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
رفعارأسمالا  شرك7

aice compta
،20190ا،ا199اbloc(d(nا3اlissasfaا

casablanca maroc
SOLUTION IMMOBILIERاا
MAROCااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا13ازنق7ا
أحمدا مل اتياإقام7اجبالا أل با
  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا13ا
زنق7اأحمدا مل اتياإقام7اجبالا

 أل با  طابقا1ارقما2احيا ملعاريفا
20370ا  ب8ضاءاا ملغربا.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.505223

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2ن28) (23 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (1.322.000»
 1.422.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726355.

763I

 وحسينافاض8ل

ELEC RIDER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 وحسينافاض8ل
مكتبارقما15،ا مل معا ملنهيا،تجزئ7ا
2اشارعاعاللا  فا�ضي،اإقام7احرفا
ب،امر كشا،ا40000،امر كشا

 ملغرب
ELEC RIDERاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامكتبارقما
15،ا مل معا ملنهيا،تجزئ7ا2اشارعا
عاللا  فا�ضي،اإقام7احرفاب،ا
مر كشا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116901
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ELEC (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.RIDER
تأجير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

در جاتاناري7)
تأجيرك2 د.

مكتب) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 2 ،تجزئ7) 15،) مل معا ملنهي) رقم)
شارعاعاللا  فا�ضي،)إقام7احرفاب،)

مر كش)-)40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داكن2ناسعد):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 16   س8داكن2ناسعداعن2 نه) ()
زنق7اهنريام2ريا  طابقا  سفلياش)
  20000 2)فالافل2ريا  د را  ب8ضاء)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 16   س8داكن2ناسعداعن2 نه) ()
زنق7اهنريام2ريا  طابقا  سفلياش)
  20000 2)فالافل2ريا  د را  ب8ضاء)

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)2325.
764I

م8نارةاف8نانساجرلب

الورزازي اكري
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8يناممثلاقان2نيا لشرك7

م8نارةاف8نانساجرلب
52اشارعام2اليارش8داشق7ارقما
7ا  طابقا  ر بعاجليزامر كشا،ا

40000،امر كشا ملغرب
  2رز زيا كريا»شرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:املك78ا
»  2رز زي«اد ئرةا  ب2رابلدو7ا

  2يد نا،ادل را ملحمدو7ا،ا الامز رةا
-اا40000امر كشا ملغرب.

»تع8يناممثلاقان2نياا لشرك7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.111447
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
لتبعا) (2021 و2ن28) (12 في)  ملؤرخا
تع8ين) تقررا جددا  تع8ينامسير)ون()

 ملمثل)ون()  قان2ني)ون(:)
-)ماوكل))ماوير
-)نجي))  ع8ا�ضي

-)نجياهندا 2ر نس
ح ت) شرك7ا -)  2رز زيا كري.) (
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا
  2ح8دا  كائنامقرهاا إلجتماعياب:)
د ئرةا  ب2رابلدو7) »  2رز زي«) ملك78)
،) الامز رة) دل را ملحمدو7) (،   2يد ن)

40000)مر كشا ملغرب

عند) رقما  س لا  تجاريا
 القتضاء:)111447

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125925.
765I

FOGHAL GESTION SARL AU

TODRIN SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FOGHAL GESTION SARL AU
AV(MLYا21اAPPTا37اIMMا

FESا،30000ا،اRACHID(ATLASا
MAROC

TODRIN SARLاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقماا
16  طابقا3امكاتبا  صفاءاشارعا
م2اليارش8دا ألطلسا-ا30000افاسا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62239
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TODRIN SARL
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
رقم)) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارع) مكاتبا  صفاء) (3 16  طابق)
30000)فاس) (- م2اليارش8دا ألطلس)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 750 ( (: (   س8دا  فغالياعبداهللا)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).



15781 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

 250 ( (: ( محمد)   س8دا  فغاليا
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  فغالياعبداهللااعن2 نه) ()
حي) بلفرجا أحمدا زنق7ا (336 رقم)

 ألد رس7)35000)فاسا ملغرب.
عن2 نه) () محمدا   س8دا  فغاليا
حي) بلفرجا أحمدا زنق7ا (336 رقم)

 ألد رس7)35000)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  فغالياعبداهللااعن2 نه) ()
حي) بلفرجا أحمدا زنق7ا (336 رقم)

 ألد رس7)35000)فاسا ملغرب
عن2 نه) () محمدا   س8دا  فغاليا
حي) بلفرجا أحمدا زنق7ا (336 رقم)

 ألد رس7)35000)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2021/3407.
766I

VERSIONCONSULTING

SOCIETE INARA AJOUR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

VERSIONCONSULTING
إقام7ا إلحساناعمارةا3اشق7ا4ا
مبرلك7امر كشRES AL IHSSANا
MABROUKAا4اAPPTا3اIMMا
،40000ا،اMARRAKECHا

MARRAKECH MAROC
SOCIETE INARA AJOURاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راآوتا
عل2 شاجماع7امجاطاشيشالةا-ا

40000ااشيشالةا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.1725

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تم) (2021 و2 28ز) (02 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
«900.000)درهم«)أيامن)»100.000 
عن) درهم«) (1.000.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)
ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( بامنتان2ت)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)327/2021.

767I

AGS CONSEIL

 DARB NEGOCE &
BUILDING

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

AGS CONSEIL
1ERا51BD(RAHAL(EL(MESKINIا
،20320ا،اN°8ا.ETAGE(APPTا

CASABLANCA MAROC
BUILDINGا&اDARB(NEGOCEا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا110ا

  حيا  صناعياد راب2عزةا-ا20000ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510529
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 DARB (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.NEGOCE & BUILDING
:)  ترليج) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  عقاري.
 110 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 20000 (- ب2عزة) د را   حيا  صناعيا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
1.230.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 -
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () صدقيا مهديا   س8دا
س8دي) (27 رقم) مندرلناا تجزئ7ا
20000)  د ر  ب8ضاء) معرلف)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () صدقيا مهديا   س8دا
س8دي) (27 رقم) مندرلناا تجزئ7ا
معرلف)20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726604.

762I

ste imtiyaz conseils sarl

ZIYA CASH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ste imtiyaz conseils sarl
1ازنق7ا  عرب78ا  سع2دو7ا  طابقا
 الللاثق7ارقما5ا ملدون7ا و دودةا
فاسا،ا30000،افاسا ملغرب

ZIYA CASHاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملتجرا3ا
تجزئ7امسرةاقطع7ا113اطريقاعينا
  سمنافاسا-ا30000افاسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62215
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 ZIYA (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.CASH

*لديع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

م2زعا  عمالت

*تح2يلا ألم2 ل.

 3 :) ملتجر) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

113)طريقاعين) تجزئ7امسرةاقطع7)

  سمنافاس)-)30000)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8داو2سفا جب8لي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داو2سفا جب8لياعن2 نه) ()

فاس) صفرلا طريقا  ملخ8ما  دلليا

30000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داو2سفا جب8لياعن2 نه) ()

فاس) صفرلا طريقا  ملخ8ما  دلليا

30000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (09 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3321.

769I

MAI-Tourisme

MAI-TOURISME

إعالنامتعددا  قر ر ت

MAI-Tourisme

،ا25BIS(boulevard(Rachidiا

Casablanca(Marocا،20070

MAI-TOURISMEا»شرك7اا

 ملساهم7«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا25امكررا

شارعا  ر ش8ديا-ا20070ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
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رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.72295

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)16)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
على) ونصا 11:)  ذيا رقم) قر را
ماولي:)-) ملصادق7اعلىا  دع2ةا ل مع)
  عاما الستثنائيال  ذيايعتبراصاوحا)

معاتفع8لاجم8عاقر ر ته.
على) ونصا 12:)  ذيا رقم) قر را
تقريرامجلس) علىا -) مل2 فق7ا ماولي:)
 إلد رةا ملتعلقابتعدولاق2 عدات2زيع)
تخص8ص) إ غاء) خاللا منا  ألرباحا
حص7ا  عائدا ألللامنا ألرباحا فائدة)
 6٪ نسب7) فيا ،) ملقدرا  ملساهمين)
لغيرا ملع2ض) منا ملبلغا ملحررعنها
ألحكاما ملادة) طبقاا رأسا ملالا منا
(، منا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7) (42
 ملتعلقابتحدودا ألرباحالتخص8صها)
لت2زيعها.)-)-)تبنياتعدولاأحكاما ملادة)
42)منا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7اتبعا)

 لقر را ملتخداأعاله).
قر رارقم)13:)  ذياونصاعلىاماولي:)
)بناء)علىا  قر را  سابق)،)أصبحت) (-
 ملادة)42)منا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)
 :42 لفقا  ص8غ7ا  تا 78:) ملادة) (،
(، (: تحدود-تخص8صالت2زيعا ألرباح)
يشكلاصافيا ألرباحالخسائرا  سن7.)
ما 78،) سن7ا صافيا ألرباحا كلا علىا
مخفض7احسبا القتضاء)مناخالل)
 وخسائرا  سابق7،)وتماسحباخمس7)
صندلق) ) تشك8لا

ً
ألال ()5٪( باملائ7)

هذ ) وت2قفا  الحت8اطيا  قان2ني.)
 وخصماعناأناوك2ناإ ز م8ًااعندما)
مبلغ) إلىا وصلا  صندلقا ملذك2را
ليستأنف) رأسا ملال.) ُعشرا يساليا
ونخفضا الحت8اطي) عندماا مسارها
)سبب)   قان2نياعناهذها  عتب7األي)
منا ألسباب.)  رص8د،)  ذياوضاف)
عندا القتضاء) ألرباحا ملرحل7) إ 8ها
يشكلا  ربحا  قابلا لت2زيع.)،) و مع)
  عاما هاخ8اراخصما ملبا غا  تياتقرر)
أي) لتخص8صهاا تك2ينا تحدودها،)
أم2 لا حت8اط78ا خت8اري7اعادو7األ)
أرباح) أيا تخص8صا ألا عادو7،) غيرا
،)كلاح كافياحدلد) ألاجعلهاامرحل7)
بق78ا ملادةا م)   نسب7ا  تياوحددها.)

تتغير.

على) ونصا 14:)  ذيا رقم) قر را
-)منحا  سلط7ا  كامل7ا رئيس) ماولي:)
مجلسا إلد رةال ملدورا  عام)،)معاخ8ار)
تنف8ذ) أجلا منا (، نفسه)  ستبد لا
 إلجر ء تا  الزم7ا تعدولا ملادة)
منا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7،) (42
أجل) منا قدًماا خاللا مل�ضيا منا
تخص8صاحص7ا  عائدا أللل) إ غاء)
لال) منا ألرباحا فائدةا ملساهمين،)
لكذ كاإعد د) س8ماات2ق8عا  عق2د،)
بماافياح ك) (،  ملستند تال إلعالنات)
ت2ق8عا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)
كل) منحامجلسا إلد رةا (- (-  ملعدل.)
بعدا النتهاء) (،   صالح8اتا لتصدوق)
منا  نظام) (42 تعدولا ملادة) علىا (،

 ألسا�ضي.
على) ونصا 15:)  ذيا رقم) قر را
جم8عا  صالح8ات) منحا (- ماولي:)
ألامستخرج) نسخ7ا ألا أصلا وحاملا
هذها ملحاضرا غرض) منا إصد را ألا
تنف8ذا إلجر ء تا ملنص2صاعليهاافي)

  قان2ن.
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)42:)  ذياونصاعلىاماولي:)
)بناء)علىا  قر را  سابق)،)أصبحت) (-
 ملادة)42)منا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7)
 :42 لفقا  ص8غ7ا  تا 78:) ملادة) (،
(، (: تحدود-تخص8صالت2زيعا ألرباح)
يشكلاصافيا ألرباحالخسائرا  سن7.)
ما 78،) سن7ا صافيا ألرباحا كلا علىا
مخفض7احسبا القتضاء)مناخالل)
 وخسائرا  سابق7،)وتماسحباخمس7)
صندلق) ) تشك8لا

ً
ألال ()5٪( باملائ7)

هذ ) وت2قفا  الحت8اطيا  قان2ني.)
 وخصماعناأناوك2ناإ ز م8ًااعندما)
مبلغ) إلىا وصلا  صندلقا ملذك2را
ليستأنف) رأسا ملال.) ُعشرا يساليا
ونخفضا الحت8اطي) عندماا مسارها
)سبب)   قان2نياعناهذها  عتب7األي)
منا ألسباب.)  رص8د،)  ذياوضاف)
عندا القتضاء) ألرباحا ملرحل7) إ 8ها
يشكلا  ربحا  قابلا لت2زيع.)،) و مع)
  عاما هاخ8اراخصما ملبا غا  تياتقرر)
أي) لتخص8صهاا تك2ينا تحدودها،)
أم2 لا حت8اط78ا خت8اري7اعادو7األ)

أرباح) أيا تخص8صا ألا عادو7،) غيرا

،)كلاح كافياحدلد) ألاجعلهاامرحل7)

بق78ا ملادةا م)   نسب7ا  تياوحددها.)

تتغير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726662.

770I

Soft(finances(sarl

LOTI GHARB

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

Soft(finances(sarl

شارعابئراأنزر ناعمارةازينبارقما4ا،ا

16000،اس8دياقاسما  غرب

LOTI GHARBاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيانجزئ7ا

مقدم7ا  ريفارقما53اجرفا مللح7ا-ا

16000اس8دياقاسما ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.26529

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (16 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

هللا) عبدا )ة() تف2يتا  س8د)

حص7ا جتماع78امن) (166   غربالي)

)ة() )  س8د) 500)حص7ا فائدة) أصل)

عزلزا و بريابتاريخ)16)و2ن28)2021.

محمدا  كريم) )ة() تف2يتا  س8د)

أصل) منا حص7ا جتماع78ا (167

)  س8د))ة()عزلز) 500)حص7ا فائدة)

 و بريابتاريخ)16)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 12 بتاريخ) (  البتد ئ78ابس8دياقاسم)

و2 28ز)2021)تحتارقم)196.

771I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

 SIDI AHMED ABERKANE

DE BATIMENT ET TP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

CABINET COMPTABLEا

TANNOUCHE NOUREDDINE

BD(SULTAN(MYاN°10ا

M’HAMMED HAY EL HASSANIا

60300ا،اBERKANE،ابركانا ملغرب

SIDI AHMED ABERKANEا

DE BATIMENT ET TPاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا14ازنق7ا

عينا  سلطاناحيا  ع28ناا-ا63300ا

بركانا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.1255

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 ماي) (07 في)  ملؤرخا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

 SIDI AHMED ABERKANE DE

مبلغارأسما ها) ( (BATIMENT ET TP

مقرها) لعن2 نا درهما (10.000

عينا  سلطان) زنق7ا (14  إلجتماعي)

بركانا ملغرب) (63300 (- ( حيا  ع28ن)

نت8ج7ال):)حلا  شرك7.

زنق7) (14 لاحددامقرا  تصف78اب)

 63300 (- ( عينا  سلطاناحيا  ع28ن)

بركانا ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()وم8ن7))لعليالاعن2 نه) ()
زنق7اعينا  سلطاناحيا  ع28ن) (14

)ة() كمصفي) بركانا ملغربا (63300

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)
: 14)زنق7اعينا  سلطاناحيا  ع28ن)
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (16 بتاريخ) ( ببركان)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)356/2021.
772I

FIDUINVEST

ALLIAGES DU NORD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

FIDUINVEST
AVENUE TANTAN RESIDENCEا
°Nا1ا1B(ETAGEاSOULAIMANEا
TANGERا،90000ا،TANGERا15ا

MAROC
ALLIAGES DU NORDاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:اشارعا
رلس8اا قام7اباه78ازللا  طابقا
  ثا ثارقما6ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.13275

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 و2ن28) (24  ملؤرخافي)
ALLIAGES DU NORD)شرك7اح ت)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (200.000
 إلجتماعياشارعارلس8اا قام7اباه78)
 90000 -  6 زللا  طابقا  ثا ثارقم)
نت8ج7ا تصف78) طنج7ا ملغربا

  شرك7.
لاعين:

سبت2مبر) ( ( جاكلين)   س8د)ة()
شارع) فرنس78ا و نس78الاعن2 نه) ()
رلس8ااعمارةا  ن8لابل2كادا  طابق)
3 90000)طنج7ا ملغرب)   ثا ثارقم)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
شارع) لفيا (2021 و2ن28) (24 بتاريخ)
زللا  طابق) باه78ا رلس8اا قام7ا
  ثا ثارقم)6 - 90000)طنج7ا ملغرب.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244472.
773I

ECO FINANCE

IB GROUP
إعالنامتعددا  قر ر ت

ECO FINANCE
RES(ISLAMا-اRUE(SOCRATEا
52اN-ا ملعاريف،ا20370،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب
IB GROUPا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا55،ا
شارعاس8ديامحمدابناعبدا

هللا،الك2رنيش،احيا  عنقا-ا20000ا
  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.393151
بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)01)و2 28ز)2021
تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
مرجان)  ستقا 7ا  س8دةا دري�ضيا
لمنجرةاأم8ن7منامهامهمااكمسير ت

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
كمسير) ( طارق) تهاميا تع8ينا  س8دا

جدودالح8د
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
لا إلد ري) تأك8دا إلمضاء)  بنكيا
لمنجرة) مرجانا  لس8دتانا دري�ضيا

أم8ن7
قر رارقم)4:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 VILLA« إضاف7ا  شعارا  تجاري)
إليا  تسم78ا  تجاري7) (»BRUNETTI

IB GROUP
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
على) ونصا 14:)  ذيا رقم) بندا
طارق)) تهاميا تع8ينا  س8دا ماولي:)

كمسيراجدودالح8د
بندارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
 VILLA« إضاف7ا  شعارا  تجاري)
إليا  تسم78ا  تجاري7) (»BRUNETTI

IB GROUP
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726290.
774I

مر ب2ا ب8ج2ما

مرابو ابيجوما
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

مر ب2ا ب8ج2ما

عمارةا ملل8انيا  طابقا  تا تاشق7ا
رقما9اشارعا  زرقط2نيا،ا65200،ا

تالريرتا ملغرب

مر ب2ا ب8ج2مااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياعمارةا

 ملل8انيا  طابقا  نا تاشق7ارقما9ا

شارعا  زرقط2نيا-ا65200اتالريرتا

 ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.23301

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تم) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«400.000)درهم«)أيامن)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2560.

775I

 ئتمان78ا  شريفيامبارك

تيرمو فور
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

 ئتمان78ا  شريفيامبارك

حيا  رجافاهللابل2كاسا  زنق7ا05ا
رقما03اكلم8ما،ا21000،اكلم8ما

 ملعرب

تيرم2اف2راشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما65ا

شارعام2اليارش8دا-ا21000اكلم8ما

 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.3461

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (23 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

محمد) )ة() تف2يتا  س8د)

ماء  ع8نين)500)حص7ا جتماع78امن)

أصل)1.000)حص7ا فائدة))  س8د))ة()

 شرفاز ه8دابتاريخ)23)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (07 بتاريخ) (  البتد ئ78ابكلم8م)

2021)تحتارقم)252.

776I

SCI LES JARDINS ASSERDOUN

 SCI LES JARDINS
ASSERDOUN

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

SCI LES JARDINS ASSERDOUN

75اشارعا11اوناورااطابقا الللاشق7ا

169ا،ا20000،ا  د ا  ب8ضاءا ملغرب

SCI LES JARDINS ASSERDOUNاا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا75اشارعا

11اوناوراطابقا الللاشق7ا169اا-ا

20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510615

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 SCI (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. LES JARDINS ASSERDOUN

غرضا  شرك7ابإوجاز):)- ملبانياأل)
  عمل8اتا  عقاري7ا ألخرى

)-)تاجر.
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75)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 -   169 وناوراطابقا الللاشق7) (11

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةا س78ا بر غ):))320)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعبدا مل2مناشكر لي):))620 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()   س8دةا س78ا بر غا
55)زنق7اعثمانابناعفاناطا  شف7)
  8منى))20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
شكر لي) عبدا مل2منا   س8دا
محف2ظ) نج8با زنق7ا (6 عن2 نه) ()
20000)  د ر) 6) قام7ا  نخل7) ط)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دةا س78ا بر غا
55)زنق7اعثمانابناعفاناطا  شف7)
  8منى))20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب
شكر لي) عبدا مل2منا   س8دا
محف2ظ) نج8با زنق7ا (6 عن2 نه) ()
20000)  د ر) 6) قام7ا  نخل7) ط)

  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
777I

secotrages snc

NOUHAILA  GAZ
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

secotrages snc
رقما2ازنق7ا دريسا  8ام2ريابا عربيا
لجهاعرلسامكناسا،ا50000،ا

مكناسا ملغرب
GAZااNOUHAILAاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكر جاكائنا
بكرياناكلما10ارقما51امجاطا-ا

50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53241
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NOUHAILA  GAZ
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 MARCHAND  DE GAZ
 COMPRIMES LIQUEFIES OU

.DISSOUS EN GROS
كر ج) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
51)مجاط) 10)رقم) كائنابكرياناكلم)

- 50000)مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داب2ستىاقاسم):))900)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةاب2ستىانه8ل7):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () قاسما ب2ستىا   س8دا
كرياناكلم)10)رقم)51)مجاط)50000 

مكناسا ملغرب.
عن2 نه) () نه8ل7ا ب2ستىا   س8دةا
كرياناكلم)10)رقم)51)مجاط)50000 

مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () قاسما ب2ستىا   س8دا
كرياناكلم)10)رقم)51)مجاط)50000 

مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3414.
772I

مكتبا وحساباتاحال

TCHICHO IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

مكتبا وحساباتاحال
20اشارعا  د خل7ا  طابقا الللاقري7ا
 و ماع7ا،ا20430،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
TCHICHO IMMOاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا61امحجا
ال 7اواق2تا  رقما39ا  طابقا الللا-ا

20000ا  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510291
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TCHICHO IMMO
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
61)محج) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ال 7اواق2تا  رقم)39)  طابقا اللل)-)

20000)  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عبد  عزيز)   س8دا  هاشميا
برش8د) (26100 برش8د) عن2 نه) ()

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عبد  عزيز)   س8دا  هاشميا
برش8د) (26100 برش8د) عن2 نه) ()

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726339 .

779I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE AGRI-SUDEST
SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE(EL(HOURIA(N°49ا
،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE AGRI-SUDEST SARLاا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما26ا
تجزئ7ا النارةا  ر ش8دو7ا-ا52000ا

  رش8دو7ا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2 28ز) (07 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
عبدا  صمد)) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (500 عل2ي)
)ة() )  س8د) 500)حص7ا فائدة) أصل)
هنداعرق2بابتاريخ)07)و2 28ز)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 13 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)343.

720I

NKH CONSULTING SARL

PROMO HADIL
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

NKH CONSULTING SARL
TEMARAا1اAPPا8اLOT(TALAAا
TEMARAا،12010ا،TEMARAا

MAROC
PROMO HADILاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7ا4ا
  طابقا ألللا قام7اقادرامرسا وخيرا
تمارةاتمارةا12000اتمارةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1535/133777
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PROMO HADIL
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاريال  بناء)لجم8عا ألشغال.
 4 شق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  طابقا ألللا قام7اقادرامرسا وخير)

تمارةاتمارة)12000)تمارةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دا  ق2ضامحمد)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () محمدا   س8دا  ق2ضا
 قام7اسب8لازنق7)03)رقم)26)  طابق)
20000)  د ر) 3)  د را  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () محمدا   س8دا  ق2ضا
 قام7اسب8لازنق7)03)رقم)26)  طابق)
3)  د را  ب8ضاء)20000)  د ر  ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتمارة)

2021)تحتارقم)6135.

721I

COTEXPER

GROUPE IP NUMERICABLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

COTEXPER
22اRUE YACOUB MARINIا

MARRAKECHا،40000ا،اGUELIZا
MAROC

GROUPE IP NUMERICABLEا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا قام7ا
 وحدوق7اشق7ا21ابل2كا5ا  طابقا
  ر بعا الزدهارا-ا40000امر كشاا

 ملغربا.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.112523
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)01)و2 28ز)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
 5 بل2ك) (21 شق7) » قام7ا وحدوق7ا
 40000 (-   طابقا  ر بعا الزدهار)
مر كش)) ملغرب)»)إلى)» قام7ا وحدوق7)
(- 3) الزدهار) رقم) تجاريا محلا (1A

40000))مر كش))) ملغرب)».
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)126033.
722I

CCJF

ANOUAR AL MOSTAKBAL
إعالنامتعددا  قر ر ت

CCJF
Bd la corniche Rés Al Yachtا

،ا5ème(Etg(Casablancaاimm(Bا
CASABLANCA(MAROCا،20040
ANOUAR AL MOSTAKBALاا

»شرك7اا ملساهم7«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا92،اشارعا
 ملقالم7ا-ا-ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.153223

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)30)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
تجدودالكا 7ا ملتصرفين)):))))-)  س8د)
بر ه8م) -)  س8دا ب2تكر ي)   هاشميا
سن2 تاأياإلىاحين) (6 ب2تكر ياملدة)
 نعقادا و معا  عاما ملدع2ا لبثافي)

حساباتاسن7)2026.
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)
قررا مل لسا إلد ريا ملنعقدافي) ( (- (2
نفسا  28ماباملقرا إلجتماعيا لشرك7،)
 ملصادق7اعلىاتجدودا  س8دا  هاشمي)
ب2تكر يافيامهامهاكرئيسامدوراعام)

ط8ل7امدةالكا تهامتصرفا))
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تجدودالكا 7ا ملتصرفين
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726626.
723I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

RAJY AGRICOLE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

)SIMOTICا(اOULHAJ)ALIا
BUREAU DE COMPTABILITE
صندلقا  برودا310ا  رئيس78ا
  رش8دو7ا،ا52000،ا  رش8دو7ا

 ملغرب
RAJY AGRICOLEاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرا
س8دياعب2ااعبداهللاامدغر ا
  ر شدو7ا.ا-ا52000ا  ر شدو7ا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

14293

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (12

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 RAJY (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.AGRICOLE

أشغال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مختلف7).

ترك8باطاق7ا  شمس78).

أنظم7ا  ريابا تنق8ط).).

قصر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

س8دياعب2))عبداهللاامدغر ا  ر شدو7)

. - 52000)  ر شدو7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (: خ ر جي) سا ما   س8دا

حص7ابق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داسا ماخ ر جياعن2 نه) ()

تجزئ7ا  بلدو7ا  ر شدو7) (146 رقم)

52000)  ر شدو7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داسا ماخ ر جياعن2 نه) ()

تجزئ7ا  بلدو7ا  ر شدو7) (146 رقم)

52000)  ر شدو7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا رش8دو7))بتاريخ)26)ماي)

2021)تحتارقم)712.

724I



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15786

 دك2اك2نس8ل

NELEAM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

 دك2اك2نس8ل

26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا

حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

NELEAMاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د)فيا

ط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا144ا
زنق7امحمداسم8ح7اا-ا20250ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.211279

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تقرراحل) (2021 ماي) (20 في)  ملؤرخا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)

مبلغ) ( (NELEAM   شريكا  2ح8د)
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

محمد) زنق7ا (144 مقرهاا إلجتماعي)

20250)  د ر  ب8ضاء) (- ( سم8ح7)

 ملغربانت8ج7ال):)ت2قفا  نشاط.

 144 ب) مقرا  تصف78ا حددا لا
 20250 (- ( سم8ح7) محمدا زنق7ا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()دلنا))  ب2ريالاعن2 نه) ()

 20550 ( بلحاج) عبدهللاا ممرا (04

)ة() كمصفي)   د ر  ب8ضاء) ملغربا

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

- :

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726421.

725I

 دك2اك2نس8ل

AC UNITY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 دك2اك2نس8ل
26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا
حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
AC UNITYاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا197ا

شارعا ملقالم7ا  طابقا6ا-ا20550ا
  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509349
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 AC (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.UNITY
غرضا  شرك7ابإوجاز):) الستشارة)

ل  ت2 صل.
 197 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 20550  -  6 شارعا ملقالم7ا  طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دامحمدا و دواني)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمدا و دوانياعن2 نه) ()
  عنترو7)1)زنق7)7)رقم)135)جبلاهبري)
20330)  د ر  ب8ضاء)   حيا ملحمدي)

 ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا و دوانياعن2 نه) ()
  عنترو7)1)زنق7)7)رقم)135)جبلاهبري)
20330)  د ر  ب8ضاء)   حيا ملحمدي)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

726I

AGS CONSEIL

BLUE RIVER
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

AGS CONSEIL
1ERا51BD(RAHAL(EL(MESKINIا
،20320ا،اN°8ا.ETAGE(APPTا

CASABLANCA MAROC
BLUE RIVERاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10ازنق7ا
 وحري7ا  طابقا3ا  شق7ا5ا-ا20120ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510597
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (14
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 BLUE (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.RIVER
تصن8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ل ملنظفات) لت2زيعا  صاب2نا

لمنتجاتا  تنظ8ف.
زنق7) (10 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 20120 - 5 3)  شق7)  وحري7ا  طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بنب2زيدا ن2فلا   س8دا
كاز اكريناتالنا قام7ا وحدوق7اعمارة)
ب2سكرة) 1) ملدون7ا وخضر ء) شق7) (7

20120)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
عن2 نه) () نظيرا   س8دا ملصطفىا
 673 رقم) باء) بل2كا (2 كمال) تجزئ7ا

23000)سطاتا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بنب2زيدا ن2فلا   س8دا
كاز اكريناتالنا قام7ا وحدوق7اعمارة)
ب2سكرة) 1) ملدون7ا وخضر ء) شق7) (7

20120)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
عن2 نه) () نظيرا   س8دا ملصطفىا
 673 رقم) باء) بل2كا (2 كمال) تجزئ7ا

23000)سطاتا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726609.

727I

مكتبا وحساباتاحال

SLAOUI DIS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

مكتبا وحساباتاحال
20اشارعا  د خل7ا  طابقا الللاقري7ا
 و ماع7ا،ا20430،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
SLAOUI DISاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا65اتجزئ7ا
س8دياعمرا-ا26100ابرش8دا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11411
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2017 أكت2بر) (09
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SLAOUI DIS
ت2زيع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 مل2 دا  غد ئ78)-)تصدورالا ستير د.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)65)تجزئ7)
س8دياعمر)-)26100)برش8دا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا  سالليامحمداعن2 نه) ()

برش8د)26100)برش8دا ملغرب.
  س8دا  سالليا دريساعن2 نه) ()

برش8د)26100)برش8دا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا  سالليامحمداعن2 نه) ()

برش8د)26100)برش8دا ملغرب
  س8دا  سالليا دريساعن2 نه) ()

برش8د)26100)برش8دا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اببرش8د))بتاريخ)-)تحتارقم)

 ملركزا و ه2ياسطات.
722I

CABINET BAHMAD

 SALON PROMOTION
MAROC

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

CABINET BAHMAD
إقام7امر كشابالز اعمارةادا1اشق7ا
با21ا  طابقا  ثانياجليزامر كشا
إقام7امر كشابالز اعمارةادا1اشق7ا
با21ا  طابقا  ثانياجليزامر كش،ا

40000،امر كشا ملغرب
SALON PROMOTION MAROCا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  نخ8لا
-570اج2 فا  شمالاج2-ارقما

26.-اس8دياعباد-اا-اص-با7062ا
مر كشا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.43737
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)26)أبريل)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
-570)ج2 فا  شمالاج2-  »  نخ8ل)
ص-ب) (- ( عباد-) س8ديا (-.26 رقم)
»دلمين) إلى) مر كشا ملغرب«) (7062
رليالابا ماف8الارقم)5،)طريقاأمزميز،)
(- (- جماع7اتامصل2حت) (12 ك8ل2متر)

40.000))مر كش)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125932.

729I

CABINET BAHMAD

CLEMENTINE INVEST
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
خفضارأسمالا  شرك7

CABINET BAHMAD
إقام7امر كشابالز اعمارةادا1اشق7ا
با21ا  طابقا  ثانياجليزامر كشا
إقام7امر كشابالز اعمارةادا1اشق7ا
با21ا  طابقا  ثانياجليزامر كش،ا

40000،امر كشا ملغرب
CLEMENTINE INVESTااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا
مر كشابالز اعمارةاد1اشق217،ا
  طابقا  ثاني،اجليزاا-ا40000ا

مر كشا ملغرب.
خفضارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.100429

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 أبريل) (30 في)  ملؤرخا
بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا خفضا
أي) درهم«) (1.500.000« قدره)
إلى) درهم«) (17.000.000« من)
(: طريق) عنا درهم«) (15.500.000»

تخف8ضاعدد)) ألسهم.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125941.

790I

ب2ساك2نسلتينك

 AGENCE TEXTILE

NOGUEIRA’S

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تف2يتاحصص

ب2ساك2نسلتينك

13rue ahmed el majjati resا

maarifا8ا1e(etg(apptاdes(alpesا

20000ا،casablanca،ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

AGENCE TEXTILE NOGUEIRA’Sا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا30اشق7ا

2ازنق7ام2اليا حمدا  2ك8لياحسانا

  رباطا-ا10000ا  رباطا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.125697

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 أبريل) (20 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

 JOAQUIM )ة() تف2يتا  س8د)

 MENDES NOGUEIRA 500

 500 أصل) منا حص7ا جتماع78ا

 ALBERTO()حص7ا فائدة))  س8د))ة

 20 بتاريخ) (OLIVEIRA NOGUEIRA

أبريل)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابا رباط)

2021)تحتارقم)116194.

791I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «SHEIM CARS« SARL
AU

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

BUSINESSا&اCONSEILا
MARRAKECH

شق7ارقما01ا ملسيرةا1,ا»س«ارقما
32ا،ا40000،امر كشا ملغرب

SARL(AUا»SHEIM(CARS«اStéاا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما
6اعمارةا134اإقام7اعتب7ا  هناءا
 الزدهارا2اا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116931
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (06
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 Sté (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. «SHEIM CARS» SARL AU
كر ء) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تابدلناسائق.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
عتب7ا  هناء) إقام7ا (134 عمارة) (6
 الزدهار)2  - 40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ش8ماء)  رباع)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ش8ماء)  رباعا   س8دةا
 40000  101 أك28ض) تجزئ7ا  ن2را

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
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عن2 نه) () ش8ماء)  رباعا   س8دةا
 40000  101 أك28ض) تجزئ7ا  ن2را

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125969.
792I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE PIECE AUTO
TAFILALET SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
ت2س8عانشاطا  شرك7)

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE(EL(HOURIA(N°49ا
،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE PIECE AUTOا

TAFILALET SARLاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعياقصرا
  ف2قانيابنيامحمداس لماس7ا
  ريصانياا-ا52000ا  ر ش8دو7اا

 ملغرب.
ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري)-.
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
 الستغاللا  فالحي).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 05 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)322.
793I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE JABARI TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
RUE(EL(HOURIA(N°49ا
،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE JABARI TRANSااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيازنق7ا

52ارقما1الالدا وحاجا  ر ش8دو7اا-ا

52000ا  رش8دو7ا ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (14 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

جبري) هندا )ة() تف2يتا  س8د)

500)حص7ا جتماع78امناأصل)500 

حص7ا فائدة))  س8د))ة()حسناجبري)

بتاريخ)14)و2ن28)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 05 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)321.

794I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE JABARI TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

RUE(EL(HOURIA(N°49ا

،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE JABARI TRANSااشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لاعن2 نامقرهاا الجتماعيازنق7ا52ا

رقما01الالدا وحاجا  ر ش8دو7اا-ا

52000ا  ر ش8دو7ا.

تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

2021)تماتح2يل) 14)و2ن28)  ملؤرخافي)

  شكلا  قان2نيا لشرك7امن)»شرك7)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«)إلى)»شرك7)

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)

  2ح8د«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 05 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)321.

795I

S F M

GCH HOSPITALITY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

S F M
71,ا،اrue(Allal(ben(Abdallahا
Casablanca(Marocا،20000

GCH HOSPITALITYاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااشارعا

  زرقط2نيارقما92ا-ا20000ا  د را
  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510943
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 GCH (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.HOSPITALITY
وكمن) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
في) كماا فيا ملغربا غرضا  شرك7ا
ل  كر ء) ل  ب8عا فيا القتناء)  وخارجا
ألا الئتمانا إلوجاري) لت2ليا  تدبيرا
ل  ن2 ديا  رياض78) و م8عا  فنادقا
أل) جم8عا ملؤسساتا ألا ألا  ترف8ها

 ملركباتا  س8اح78..
شارع) ( (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
20000)  د ر)  -  92   زرقط2نيارقم)

  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 ALNASSIR :  1.000   شرك7)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (ALNASSIR   شرك7)
71،)زنق7اعاللابناعبداهللا،)  طابق)
  ر بع)20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()) و2سفيا ج2 دا   س8دا
 20000 كا 8ف2رن8ا) (- (2 3،)جزأةا 8لى)

  د را  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)727017.
796I

sacompta sarl au

 STE HAJOUI NEGOCE SARL
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

sacompta sarl au
244اشارعا و يشا مللكياميس2را،ا

33250،اميس2را ملغرب
STE HAJOUI NEGOCE SARL AUا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راا وتا
فريك2اك8ك2ا-ا33000اب2ملانا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1921
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HAJOUI NEGOCE SARL AU
نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائع)).
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عن2 نا ملقرا الجتماعي):)دل ر)) وت)
فريك2اك8ك2)-)33000)ب2ملانا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةاعت8ق7ا وذ 2ي))):))1.000 
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عت8ق7ا وذ 2ي)))   س8دةا
بحيا ملسيرة) عن2 نه) ()  ساكن7ا
226 30030)فاس) 7)رقم) فاسازنق7)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عت8ق7ا وذ 2ي)))   س8دةا
عن2 نه) ()  ساكن7ابحيا ملسيرةافاس)
زنق7)7)رقم)226 30030)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (  البتد ئ78ابب2ملان)

2021)تحتارقم)279/2021.
797I

SAFAA

STE TAHRI FROID FISH
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SAFAA
،اAV(ZARQTOUNI(VNاN°4ا

SAFI(MAROCا،46000
STE TAHRI FROID FISHااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقم33ا
زنق7اكم8حا سفيا  ز لي7ا-ا46000ا

 سفيا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11911
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. TAHRI FROID FISH
: بإوجاز)  غرضا  شرك7ا

 TRANSPORT DE-
 MARCHANDISES POUR

COMPTE D’AUTRUI
 T R A N S P O R T -

.FRIGORIFIQUE
رقم33  (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 46000 (- زنق7اكم8حا سفيا  ز لي7)

 سفيا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دا حمدا  طهري)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()   س8دا حمدا  طهريا
رقم33)زنق7اكم8حاحيا  قل8ع7ا سفي))

46000) سفيا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دا حمدا  طهريا
رقم33)زنق7اكم8حاحيا  قل8ع7ا سفي)

46000)آسفيا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابآسفي))بتاريخ)-)تحتارقم)

.-

792I

STE FIDUTRA-COM

BABBYLLONE STAR
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE FIDUTRA-COM
عمارةا  برك7ا  طابقا3ارقما19اشارعا
عاللا  فا�ضيا،ا40000،امر كشا

 ملغرب

BABBYLLONE STARاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

 ملستقبلا  ز هري7ا12اعمارةا المانا

  شق7ا12ا-ا40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116929

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BABBYLLONE STAR

مطعم) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لمشغلاخدماتاتم2ينامتنقل7.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

عمارةا المان) (12  ملستقبلا  ز هري7)

  شق7)12 - 40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 (   س8دامحمدار�ضىا غناج):)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

ر�ضىا غناج) محمدا   س8دا

تجزئ7ا ملستقبلا  ز هري7) عن2 نه) ()

 40000  12 12)عمارةا المانا  شق7)

مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

ر�ضىا غناج) محمدا   س8دا

تجزئ7ا ملستقبلا  ز هري7) عن2 نه) ()

 40000  12 12)عمارةا المانا  شق7)

مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)126024.

799I

 دك2اك2نس8ل

ZNY AGRI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

 دك2اك2نس8ل
26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا
حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
ZNY AGRIاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا147اشارعا
 ملقالم7اأنفاا  طابقا2اشق7ا22اا-ا

20550ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509209
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ZNY (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.AGRI
غرضا  شرك7ابإوجاز):)  فالح7.

 147 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
شارعا ملقالم7اأنفاا  طابق)2)شق7)22  

- 20550)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دةارجاء)مشعل):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داوحسنا ملاكي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
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عن2 نه) () مشعلا رجاء)   س8دةا

)برش8د) (20402 دل را  هباط7ا  فقرة)

 ملغرب.

عن2 نه) () وحسنا ملاكيا   س8دا

دل را  بر رك7ا ملباركين)20360))برش8د)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () مشعلا رجاء)   س8دةا

)برش8د) (20402 دل را  هباط7ا  فقرة)

 ملغرب

عن2 نه) () وحسنا ملاكيا   س8دا

دل را  بر رك7ا ملباركين)20360))برش8د)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 06 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

200I

DARAA AUDIT

SMBL FOOD
إعالنامتعددا  قر ر ت

DARAA AUDIT

PROJETااROUTE(BOUSKOURAا

،GREEN(WORK(IMM(A(N°7ا

20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

SMBL FOODا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا طريقا

 القل8م78ا3001،ا  حيا  صناعيابالدا

  صلب،اتجزئ7ا106،ا  شالالتا-ا

22230ا ملحمدو7ا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.25175

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)25)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 ستقا 7ا  س8دامحمدا  بدرا  بدرلي)

بصفتهامسير ا لشرك7

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 43:)  ذيا رقم) بندا
ماولي:)علىاسب8لاعدما  تق8دابأحكام)
ولي) وتماتع8يناماا (، أعاله) (15  ملادة)
مدورينامشاركينا لشرك7ا فترةاغير)
(، مك2 ر) عثمانا •)  س8دا محدلدة:)
 2/10/1977 م2  8د) منا (، مغربي)
في) هناكا ليسكنا فيا  د را  ب8ضاء)
-)  طابق) شارعاأب2ا  قاسماشابي) (7
 BE حاملا لبطاق7ارقم) (2 شق7) (، (3
•)  س8داحمزةا  سقاط) (، (672729
 01/11/1920 ،)منام2  8د) ،)مغربي)
 45 ليق8ماهناكافي) فيا  د را  ب8ضاء)
شارعاغاندياعمارةاأا  طابق)3)حامل)
 لبطاق7ارقم)BE 746676))  باقيادلن)

تغ8ير
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1600.

201I

RIF CONSEIL SARL

 SOCIETE IHADDADEN
RENT A CAR - SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

RIF CONSEIL SARL
3EMاARRIERE(RUE(TITOUANا
،62000ا،ETAGE(NADORا

NADOR MAROC
SOCIETE IHADDADEN RENT Aا
SARLا-اCARاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيابنيا

ب2غمارنا  غرب78ارقما122ا حد دنا
  ناظ2را-ا62000ا  ناظ2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22423
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 SOCIETE IHADDADEN RENT A

.CAR - SARL

كر ء) (- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  س8ار تابدلناسائق.

بني) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

122) حد دن) ب2غمارنا  غرب78ارقم)

  ناظ2ر)-)62000)  ناظ2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: محامدي) عثمانا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: محمدا ملحمادي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 500 (: محامدي) عثمانا   س8دا

بق8م7)100)درهم.

 500 (: محمدا ملحمادي)   س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعثمانامحامدياعن2 نه) ()

دل را ريماما حد دنا  ناظ2ر)62000 

  ناظ2را ملغرب.

  س8دامحمدا ملحمادياعن2 نه) ()

ب2يفرلر) بنيا دل را ريماما حد دنا

  ناظ2ر)62000)  ناظ2را ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داعثمانامحامدياعن2 نه) ()

دل را ريماما حد دنا  ناظ2ر)62000 

  ناظ2را ملغرب

  س8دامحمدا ملحمادياعن2 نه) ()

ب2يفرلر) بنيا دل را ريماما حد دنا

  ناظ2ر)62000)  ناظ2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2062.

202I

Agence Spéciale Tanger Méditerranée

TANGER MED DEV LOG S.A
تأسيساشرك7ا ملساهم7

Agence Spéciale Tangerا

Méditerranée

Route de Rabat Tanger Route deا

TANGERا،90000ا،Rabat(Tangerا

Maroc

TANGER MED DEV LOG S.Aا

»شرك7ا ملساهم7«ا

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اطريقا

  رباطـااطنج7اا،ا90000اطنج7ا

 ملغرب

إعالناعناتأسيسا»اشرك7ا

 ملساهم7«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.112133

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01

 ألسا�ضيا شرك7ا ملساهم7اباملميز ت)

  تا 78:

شكلا  شرك7):)شرك7ا ملساهم7).

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TANGER MED DEV LOG S.A

:) ملساهم7) غرضا  شرك7ابإوجاز)

كاف7) فيا ألا  غيرا ملباشرةا  ملباشرةا

 ملشاريع

كاف7ا  عمل8اتا ملا 78اعناطريق)

ب8ع) لا شر ء)  ملساهم7،) الكتتاب،)

لا وحصصا الجتماع78،)  ألسهما

أخد)  الندماج،)  شر ك7،)

 ملساهمات،)تأسيساشركات).

طريق) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

طنج7) (90000 ( ( طنج7) ـ)   رباط)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7:)99)سن7.

 300.000 ليبلغارأسمالا  شرك7)

درهم،

مقسماكا تالي:

  TMSA Participations   شرك7)

درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  2.995

 لحص7).
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  س8دامهدياتازياريفي)):))1)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (1 ( (: غا ب)   س8دةا بنىا

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داطارقا  عرل�ضي):))1)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

1)حص7) ( (:   س8داحسناعبقاري)

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (1 ( (:   س8دارش8داه2 ري)

بق8م7)100)درهما لحص7).

مجلس) أعضاء) ألا  ملتصرف2نا

  رقاب7:)

  TMSA Participations   شرك7)

طريق) متصرفاعن2 نه) () بصفته) ()

  رباط)ـ)طنج7)90000)طنج7ا ملغرب

  س8دامهدياتازياريفي))بصفته) ()
باي) عن2 نه) () نفاا مدورعاما رئيسا

عبدا  هادي) شارعا (20 رقم) ف8الا

20000)  د ر  ب8ضاء) ب2طا باحاح)

 ملغرب

بصفته) () غا با   س8دةا بنىا
رياضا الند س) عن2 نه) () متصرفا

ما كا)3)عمارة)73)شق7)2)حيا  رياض)

10000)  رباطا ملغرب

  س8داطارقا  عرل�ضيابصفته) ()

متصرفاعن2 نه) ()عمارةا  فاشق7)
عبدا  رحمانا  غافقي) زنق7ا (22

 كد ل))10000)  رباطا ملغرب

  س8داحسناعبقاريابصفته) ()

حيا  غندلري) عن2 نه) () متصرفا

  43 رقم) ماالباطاا حد ئقا مركبا

90000)طنج7ا ملغرب

بصفته) () ه2 ريا رش8دا   س8دا
زنق7ا  2رلدارقم) متصرفاعن2 نه) ()

طنج7) (90000 ( جامعا ملقر ع) (30

 ملغرب

مر قباألامر قبيا وحسابات):

) (بصفته) (Deloitte   شرك7)

شارع) عن2 نه) () مر قبا وحساباتا

 20000 عبداهللا) بنا محمدا س8ديا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب

مقتض8اتا  نظاما ألسا�ضي)

ت2زيع) لا بتك2ينا الحت8اطيا  ملتعلق7ا

 ألرباح):

علىا ألقلامن) (%5 تخصمانسب7)
عند) منق2ص7ا أرباحا  سن7ا ملا 78ا
خسار تا  سن2 ت) منا  القتضاء)
  سابق7ا تك2ينا الحت8اطا  قان2ني)
لا  باقياو2ضعاتحتاتصرفا و مع)
عندا القتضاء) وحددا   عاما  ذيا

  نسب7ا مل2زع7اعلىا ملساهمين.
 إلمت8از تا وخاص7ا ملنص2ص)

عليهاا كلاشخص):
ل وحق2قا ملنص2ص)  المت8از تا

عليهااقان2نا.
بقب2ل) متعلق7ا مقتض8اتا
تف2يت)  ألشخاصا ملخ2لا هما
 ألسهمالتع8يناجهازا  شرك7ا ملخ2ل)

 ها  بثافياطلباتا  قب2ل):
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (06 بتاريخ) بطنج7ا   تجاري7ا

2021)تحتارقم)244123.
203I

Movicortes du Maroc
م2ڤ8ك2رتا ملغرب

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا
بشريكالح8د

رأسمالا الجتماعيا:ا1.650.000ا
درهم

 ملقرا الجتماعيا:افضاءاباباآنفا،ا
3،ازنق7ابابا ملنص2را  طابقا ألللا

 ملكتبارقما3
  د را  ب8ضاء-ا ملغرب

  س لا  تجاريارقما509363ا
–ا  ضريب7ا ملهن78ا35604961ا–ا
  تعريفا  ضريبيا50360660اا
002247140000011  تعريفا

 مل2حدا لشركاتا
بتاريخ عرفيا عقدا  بم2جبا
شرك7) تأسيسا تما (،2021 ماي) (22
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا

لح8داح تا وخصائصا  تا 78):
مسؤل 78) ح تا شركـ7ا (:   شـكــــل)

محدلدةابشريكالح8د
م2ڤ8ك2رتا ملغرب) (:   تـسـمـــ78)

Movicortes du Maroc
:) ستير دالب8ع)   غرضا الجتماعي)
لتأجيرا ملعد تا مل8كان8ك78الملحقاتها)
تقدوما ملساعدة) لا منفصل7ا لقطعا

ل ألشغال)   تقن78ا قطاعيا  بناء)

  عام7،)  تعدونال ستخر جا ملعادن))

(، ل  غابات) ل  زر ع7ا (، لمعاو تها)

ل وخدمات) (، ل  بيئ7الإعادةا  تدلير)

  ل2جست78ال  نقل)؛

1.650.000,00درهم) (:   رأسـمـال)

لخمس2ن) لستمئ7ا )مل28نا مغربي)

أ فادرهم(.

:))فضاء)باباآنفا)  ملقرا الجتماعي)
منص2را  طابقا أللل) بابا زنق7ا (،3

 ملكتبارقم)3،))  د را  ب8ضاء) ملغرب.

مناتاريخ) 99)سن7ا بتد ء) (:  ملـــــــدة)

  تس 8ل.

 Lisurba– (:   شريك)

 Urbanizações e Construções,

خاضع7ا لقان2ن) شرك7ا (،Lda

 Azóia,(برتغالي،))مقرهاا الجتماعياب  

(، ()2400-223 Leiria (Portugal

با س لا  تجاري) مق8دةا   برتغالا

بــمـــ2جـــبا  تــس 8ل) با برتغالا

لرقما  تعريفا  ضـــريـــبي)   فريدا

قدره) مالا برأسا (،501311904

49220.00)ألرل)؛

خــ2�ضي) -)  ســ8ــدا (:  ملسيرون)

صاف8ن2) ك2نســـا فيسا باتيستـــاا

 M. Arnaldo José Batista

Gonçalves Sapinho) ملزد دابتاريخ)

12/02/1965) وحاملاو 2 زا  سفر)

رقم)C724022))لمق8مابا رتغال؛

ك2نها) كتاريناا وز ب8لا   س8دةا

(،24/02/1977 ڤ8ير ،) ملزد دابتاريخ)

برتغاليا و نس78ا وحاملاو 2 زا  سفر)

رقم)C225224)لمق8مابا رتغال؛)ل

بيرور ) ب8درلاك2ميزا -)  س8دارليا

 M. Rui Pedro Gomes Pereira

برتغالي) ( (06/10/1979 في)  ملزد دا

 و نس78المق8مابا برتغال.

تس 8لا  شرك7) تــما (:   تــقـــــ8ـــ8ـــد)

با س لا  تجاريا دىا ملحكم7)

رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

509363

204I

 دك2اك2نس8ل

TICHKA BEST FOOD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

 دك2اك2نس8ل

26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا

حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

TICHKA BEST FOODاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا195اشارعا

ب2ردلا  طابقا  سفلياا-ا20660ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510313

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TICHKA BEST FOOD

:)ب8عا مل2 د) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  غد ئ78.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)195)شارع)

 20660 (- ( ب2ردلا  طابقا  سفلي)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةاب8دورافاطم7ازهر ء)):))250 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داب2د دامبارك):))750)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

زهر ء)) فاطم7ا ب8دورا   س8دةا
ل زيز) جل�ضيا زنق7ا (17 عن2 نه) ()

20660)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.



عدد)5674ا- 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021)الجريدة الرسمية   15792

عن2 نه) () مباركا ب2د دا   س8دا

2)هياحسني) 16)رقم) عمارةان2رازنق7)

20250)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () مباركا ب2د دا   س8دا

2)هياحسني) 16)رقم) عمارةان2رازنق7)

20250)  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726353.

205I

WAY CONSEIL

MOUNTAINWHEELS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

WAY CONSEIL

،40000ا،اA-ا1اMASSIRAا823اNا

MARRAKECH MAROC

MOUNTAINWHEELSاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاعبدا

  كريما وخطابيا قام7اج2 داعمارةا

109اشق7ارقما43ا-ا45160امر كشا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.100227

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)17)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

 ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7)

عبدا  كريما وخطابي) »شارعا من)

رقم) شق7ا (109 عمارة) ج2 دا  قام7ا

إلى) مر كشا ملغرب«) (45160  -  43

»كر جادل را وتاخا دامقاطع7اال 7)

تاكرك2ستا وح2ز))-)45000)مر كش))

 ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125953.

206I

 دك2اك2نس8ل

HFD GROUP
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 دك2اك2نس8ل
26احيا  ريحانا  طابقا1ا  شق7ا2ا
حيا  ر ح7.ا،ا20550،ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
HFD GROUPاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعاأب2ا
بكرا  قادرياتجزئ7اأمينارقما156ا
طابقا3اس8ديامعرلفا-ا20720ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510005
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (16
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 HFD (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.GROUP
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

.HOLDING
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شارعاأب2)
 156 رقم) أمينا تجزئ7ا بكرا  قادريا
 20720 (- معرلف) س8ديا (3 طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
و2سفا وحاف�ضي) م2اليا   س8دا
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (1.000:

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

و2سفا وحاف�ضي) م2اليا   س8دا
 37 رقم) سف8انا تزجئ7ا عن2 نه) ()
 20620 ( معرلف) س8ديا (3 طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
و2سفا وحاف�ضي) م2اليا   س8دا
 37 رقم) سف8انا تزجئ7ا عن2 نه) ()
 20620 ( معرلف) س8ديا (3 طابق)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
207I

BENYAMIN IMMO

BENYAMIN IMMO
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

BENYAMIN IMMO
60300ا،اBERKANE،ابركانا ملغرب
BENYAMIN IMMOاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما03ا

زنق7ا10احياب2هدول7ا-ا60300ابركانا
 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.6959
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2 28ز) (05 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
محمد) )ة() تف2يتا  س8د)
500)حص7ا جتماع78امن)  صبابطي)
)  س8د) حص7ا فائدة) (1.000 أصل)
)ة()زكرياء) صبابطيابتاريخ)05)و2 28ز)

.2021
تف2يتا  س8د))ة() حمدا صبابطي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (500
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
و2 28ز) (05 بتاريخ) محمدا سبابطيا

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (09 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)411.
202I

NOUSSAH CONSULTING

ODIMAS ASCENSEUR
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

NOUSSAH CONSULTING

3ا59BD(ZERKTOUNI(ETGا

،20000ا،اCASABLANCAاN°8ا

CASABLANCA MAROC

ODIMAS ASCENSEURاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا

 ألمانارقما5ا  شق7ا239ا مل م2ع7ا

29اعينا  سبعا-ا20000ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.251037

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تقرراحل) (2021 و2ن28) (15  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

مبلغ) ( (ODIMAS ASCENSEUR

لعن2 ن) درهما (10.000 رأسما ها)

مقرهاا إلجتماعياإقام7ا ألمانارقم)5 

  شق7)239) مل م2ع7)29)عينا  سبع)

- 20000)  د را  ب8ضاء) ملغربانت8ج7)

ل):)لفاةاشريكا  س8دا ملهدياحمحام)

لعدماتحق8قاهدفا  شرك7.

إقام7) با مقرا  تصف78ا حددا لا

239) مل م2ع7) 5)  شق7)  ألمانارقم)

20000)  د ر) (- عينا  سبع) (29

  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

ل) الخ2 جاا ( مريم)   س8د)ة()

رقم) (9 إقام7ا ألماناعمارة) عن2 نه) ()

20000)  د ر) ( 3) وم8لابرلني) 13)ط)

  ب8ضاء) ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

   عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

 239 5)  شق7) رقم) إقام7ا ألمانا

 مل م2ع7)29)عينا  سبع
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725476.
209I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

ســوكــوفيــــا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

ALEXANDRIS(COMPTAا-اSARL
BD DE LA LIBERTE IMMEUBLEا
CASABLANCAا-ا97ا°LIBERTE(Nا
CASABLANCAا،20ا،----ا20.000ا

MAROC
ســ2كــ2ف8ــــاااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا622اا

شــــارعاامـ2دوبـــ2ك8ـتـــاااريـــاضا  ـعـــا ـــياا
--ا20620ا  ب8ضــاءاا ملــغــــربااا.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.43.927
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2005 و2ن28) (06 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
نصـــر) حــســـنا )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (1.500 ( هللا)
)  س8د) 10.000)حص7ا فائدة) أصل)
)ة()عبـدا  قـــــادر))نصـــراهللا))بتاريخ)06 

و2ن28)2005.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 02 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725.327.
210I

FAD CONSULTING

شيلدر كوربوراشيون ل٠ ت٠د
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

FAD CONSULTING
22,اEspaceا,rue(ROUISSIاا

,5ااApptا,Etage°3اHOUSSAMا
Routeا,Quartier(BEAUSEJOURاا
،اHay(Hassaniا,Jadidaااd‘Elا
Casablanca(MAROCا،20200

ش8لدراك2رب2ر ش28نال٠ات٠دا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا

شهرز دا3ا  طابقا وخامسا،ا  رقما
22اباملييا  د را  ب8ضاءاا-ا20340ا

  د را ب8ضاءا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.402725

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تمت) (2021 و2 28ز) (09 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
تف2يتا  س8د))ة()سعد))  سماللي)
أصل) منا حص7ا جتماع78ا (1.000
)ة() )  س8د) حص7ا فائدة) (1.000
عبدا وحق))سحاريابتاريخ)09)و2 28ز)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726212.
211I

 ئتمان78اب8اناحنان

FRÈRES ZARAWI TEXTILE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

 ئتمان78اب8اناحنان
عرص7املعاشاطريقا ملست2دعا

  بلديارقما147امر كشا،ا40000،ا
مر كشامر كش

FRÈRES ZARAWI TEXTILEاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فياط2را

  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل راتحتا
  دلما لريك7ا وح2زامر كشادل را
تحتا  دلما لريك7ا وح2زامر كشا

40000امر كشا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.109177

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 أبريل) (05  ملؤرخافي)
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
مبلغ) ( (FRÈRES ZARAWI TEXTILE
لعن2 ن) درهما (100.000 رأسما ها)

تحتا  دلم) دل را مقرهاا إلجتماعيا

تحت) دل را مر كشا  لريك7ا وح2زا

  دلما لريك7ا وح2زامر كش)40000 

عدم) (: ل) نت8ج7ا مر كشا ملغربا

 ملردلدو7ابسببالباء)كرلنا.

 1 لاحددامقرا  تصف78ابا ملحل)

سرل ن))1)مجم2ع7)72))سيبعامر كش)

 ملغرب)40000)مر كشا ملغرب.)

لاعين:

سق8ل) ( م2اليا مبارك)   س8د)ة()

رقم) تسلطانتا تجزءةا عن2 نه) () لا

مر كش) (40000 مر كش) سيبعا (24

 ملغرباكمصفي))ة() لشرك7.

  س8د)ة()خا د))سق8لالاعن2 نه) ()

سيبع) (24 رقم) تسلطانتا تجزءةا

مر كشا ملغرب) (40000 مر كش)

كمصفي))ة() لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

:)بائعاخردةابا تقس8ط

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125992.

212I

Conseil assistance pme

RECYGLASS    روسيكالس
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

Conseil assistance pme

3Rue sidi bennour résidanceا

zahra Ain borja Casablancaا

،20550ا،153eme(étageا°appt(Nا

Casablanca Maroc

رلس8كالسااااRECYGLASSاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا122اازنق7ا

  عرعاراا  طابقا2اا ملكتبا6اا  د را

  ب8ضاءا-ا20250ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510795

 14 عقداحرامؤرخافي) ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2 28ز)

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RECYGLASS((((رلس8كالس

:) عادة) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
تح2يلالته8اةا  زجاجالام2 دا خرى

تصدورال ستير د.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)122))زنق7)

)  د ر) (6 ) ملكتب) (2 )  طابق)   عرعار)

20250)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داواسينا وخ2لي):))510)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 300 ( (: كريم7ا وك2هان)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دامحمدا مينا وخ2لي):))190 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () واسينا وخ2ليا   س8دا
عمارةا طلس78)5)رقم)09)شارعامحمد)

) كادور) (20030 ) كادور)  وخامس)

 ملغرب.

  س8دةاكريم7ا وك2هاناعن2 نه) ()
عينا  شق))زنق7)45))رقم)14))  ب8ضاء)

20470)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

محمدا مينا وخ2لي)   س8دا
شارع) (09 رقم) (5 عن2 نه) () طلس78)

  20030 ) كادور) محمدا وخامس)

 كادورا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
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عن2 نه) () واسينا وخ2تيا   س8دا

عمارةا طلس78)5)رقم)09)شارعامحمد)

) كادور) (20030 ) كادور)  وخامس)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726226.

213I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE MAROCAINE

 DES ERVICES ET GRANDS

TRAVAUX SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

RUE(EL(HOURIA(N°49ا

،52000ا،اERRACHIDIAا

ERRACHIDIA MAROC

SOCIETE MAROCAINE DESا

ERVICES ET GRANDS TRAVAUXا

SARLااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرا

ملعباكلم8م7اا-ا52000ا  رش8دو7ا

 ملغرب.

تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا-.

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2 28ز) (07 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

عرق2ب) هندا )ة() تف2يتا  س8د)

500)حص7ا جتماع78امناأصل)500 

حص7ا فائدة))  س8د))ة()عبدا  صمد)

عل2يابتاريخ)07)و2 28ز)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 13 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)344.

214I

« SOVIMED(«(ص2ڤ8م8د

صوڤيميد
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تف2يتاحصص

ص2ڤ8م8دا»اSOVIMEDا«
  رقما62،اتجزئ7ارضاا  عا 78ا-ا
 ملحمدو7ا،ا22210،ا ملحمدو7ا

 ملغرب
ص2ڤ8م8داشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  رقما62،ا
تجزئ7ارضاا  عا 78ا-ا ملحمدو7ا-ا

22210ا ملحمدو7ا ملغرب.
تف2يتاحصص

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.26331

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 مارس) (16 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
مدغري) ( علي) )ة() تف2يتا  س8د)
من) حص7ا جتماع78ا (2.400 عل2ي)
)  س8د) حص7ا فائدة) (3.000 أصل)
)ة()واسين))  صخفابتاريخ)16)مارس)

.2021
تف2يتا  س8د))ة()محمد))مدغري)
من) حص7ا جتماع78ا (600 عل2ي)
)  س8د) حص7ا فائدة) (3.000 أصل)
)ة()واسينا  صخفابتاريخ)16)مارس)

.2021
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78اباملحمدو7))بتاريخ)07)أبريل)

2021)تحتارقم)225.

215I

DARAA AUDIT

SMBL FOOD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

DARAA AUDIT
PROJETااROUTE(BOUSKOURAا
،GREEN(WORK(IMM(A(N°7ا
20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
SMBL FOODاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا طريقا

 القل8م78ا3001،ا  حيا  صناعيابالدا

  صلب،اتجزئ7ا106،ا  شالالتا-ا

22230ا ملحمدو7اا ملغرب.
رفعارأسمالا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.25175

 بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي

رفع) تما (2021 ماي) (25 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا

من) أيا درهم«) (1.266.500»

«5.300.000)درهم«)إلى)»6.566.500 

مقاص7) إجر ء) ( (: طريق) عنا درهم«)

معادو2نا  شرك7ا ملحددةا ملقد رال)

 ملستحق7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1600.

216I

EXPERTS CONSULTING KHALSI

PULSAR SURVEY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

EXPERTS CONSULTING KHALSI

MEKNESا،50000ا،اMEKNESا

MAROC

PULSAR SURVEYاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما720ا

تجزئ7ا ملنص2راا-ا50000امكناساا

 ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.44297

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)21)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
»رقم)720)تجزئ7ا ملنص2ر))-)50000 

مكناس)) ملغرب«)إلى)»عمارة)13)شق7)

 50000 (- ( شارعامحمدا  سادس) (1

مكناس))) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3421.

217I

N2M CONSEIL-SARL

OUAMA TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

N2M CONSEIL-SARL
2ا,19اNا5اAV(HASSAN(I(RUEا
NADORا،62000ا،ا4اETAGE(Nا

MAROC
OUAMA TRANSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

ب2يز رز را-ا62000ا  ناظ2را ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

22491
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (06
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.OUAMA TRANS
-)  نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  2طنيال  دللياوحسابا  غير.
- ستير دالتصدور..

حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
ب2يز رز ر)-)62000)  ناظ2را ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا  2عمارياسع8د)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
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ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا  2عمارياسع8داعن2 نه) ()

62000)  ناظ2ر) ب2يز رز ر ) حيا

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دا  2عمارياسع8داعن2 نه) ()

حياب2يز رز ر )62000)  ناظ2را ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 02 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2110.

212I

DARAA AUDIT

SMBL FOOD
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

DARAA AUDIT

PROJETااROUTE(BOUSKOURAا

،GREEN(WORK(IMM(A(N°7ا

20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

SMBL FOODاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طريقا

 القل8م78ا3001،ا  حيا  صناعيابالدا

  صلب،اتجزئ7ا106،ا  شالالتا-ا

22230ا ملحمدو7ا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.25175

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 ماي) (25 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

 NRB  HOLDING 9.920((تف2يت

 100 أصل) منا حص7ا جتماع78ا

 FADEL HOLDING ( حص7ا فائدة)

بتاريخ)14)وناور)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 02 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1600.

219I

sacompta sarl au

STE RAYAN AVENIR SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

sacompta sarl au
244اشارعا و يشا مللكياميس2را،ا

33250،اميس2را ملغرب
STE RAYAN AVENIR SARLاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا لالدا

س8دياعبدا  2 حدا  رم8ل7ا لطاطا
 وحاجا-ا33300ا لطاطا وحاجا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

1979
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (06
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.RAYAN AVENIR SARL
:) الشغال) غرضا  شرك7ابإوجاز)

 ملختلف7ا لا  بناء.
:) لالد) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
س8دياعبدا  2 حدا  رم8ل7ا لطاط)
33300) لطاطا وحاج) (-  وحاج)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 500 ( (: محمدا  شريفي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (: ملباركي) و2سفا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمدا  شريفياعن2 نه) ()
عاودا  عرجانا لطاط) دل را لالدا
 وحاج)33300) لطاطا وحاجا ملغرب

عن2 نه) () ملباركيا و2سفا   س8دا
دل را لالداس8دياعبدا  2 حدا  رم8ل7))
 لطاطا وحاج)33300) لطاطا وحاج)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامحمدا  شريفياعن2 نه) ()
عاودا  عرجانا لطاط) دل را لالدا
 وحاج)33300) لطاطا وحاجا ملغرب
عن2 نه) () ملباركيا و2سفا   س8دا
دل را الالداس8دياعبدا  2 حدا  رم8ل7)
 لطاطا وحاج)33300) لطاطا وحاج)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (  البتد ئ78ابب2ملان)

2021)تحتارقم)272/2021.
220I

BHM MAROC CAR

OZAN COSMETICS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

BHM MAROC CAR
بر نصاشارعاصاحبا  صالةارقما2ا

،ا90000،اطنج7ا ملغرب
OZAN COSMETICSاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا لالدا
 بر ه8م,زنق7ا  ل8م2ن,رقما193ا
 عريا  ش8خاا-ا62000ا  ناظ2را

 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.20447

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا
ح تامسؤل 78امحدلدة) حلاشرك7ا
 OZAN ح تا  شريكا  2ح8د)
رأسما ها) مبلغا ( (COSMETICS
مقرها) لعن2 نا درهما (12.000
حيا لالدا بر ه8م,زنق7)  إلجتماعيا
(- ( 193) عريا  ش8خ)   ل8م2ن,رقم)
(: ل) نت8ج7ا 62000)  ناظ2را ملغربا

عدما  تفرغالك2ف8د)19.

لاحددامقرا  تصف78اباحيا لالد)
 بر ه8م,زنق7ا  ل8م2ن,رقم)193) عري)
62000)  ناظ2ر) ) ملغرب)   ش8خ)

 ملغرب.)

لاعين:
  س8د)ة() سام7))زمريالاعن2 نه) ()
زنق7)7)رقم)355)  حيا و دوداجر دة))

)ة() ) ملغرباكمصفي) جر دة) (64550

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

- :

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با ناض2ر)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)2242.

221I

media pro aswat news

MEDIA PRO ASWAT NEWS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
ت2س8عانشاطا  شرك7)

media pro aswat news

شارعاخا دا بنا  2 8دارقما24ا

مطر نا  صحر ا  ع28نا2333اPا.Bا

poste(baridا70000اcode(postalا

،banque(hay(moulay(rchidا

70000،ا  ع28نا ملغرب

MEDIA PRO ASWAT NEWSا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا الجتماعياشارعا

خا دا بنا  2 8داحيا  قسمامطر نا

  صحر ارقما20ا  ع28ناا-ا7000ا

  ع28نا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.29529

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تمت) (2021 و2 28ز) (14 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):
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نقلا ملستخدمين-  تجارةا  عام7-

جم8عا ألشغالا  عام7-.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)14)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2372/2021.

222I

fidustade

 SOUK SEBT
ENVIRONNEMENT

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

fidustade

30اrue abou ishak chirazi maarifا

casablanca(marocا،20000ا،

SOUK SEBT ENVIRONNEMENTا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا11ا
زنق7ابل8دةاحيا ملستشف8اتا  د را

  ب8ضاء.ا-ا20000اا  د را  ب8ضاء.ا

 ملغربا

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510525

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 SOUK(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.SEBT ENVIRONNEMENT

:)  تدبير) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

وخدم7ا  نفاواتا ملنز 78)  ملف2ضا

  عام7.
زنق7) (11 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

بل8دةاحيا ملستشف8اتا  د را  ب8ضاء.)

- 20000))  د را  ب8ضاء.) ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

1.300.000)درهم،)مقسماكا تالي:

  شرك7اكاز اتكن8ك):))6.630)حص7)

بق8م7)663.000)درهما لحص7.

 4.420 ( (: سع8د) مبرلكا   س8دا

درهم) (442.000 بق8م7) حص7ا

 لحص7.

 1.950 ( (: أحمد) مبرلكا   س8دا

درهم) (195.000 بق8م7) حص7ا

 لحص7.

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () تكن8كا كاز ا   شرك7ا

 ؤيساء)ن2 صر)،)طريق)114)،)  ك8ل2)

)  د را  ب8ضاء.) (20520  24.500

 ملغرب).

عن2 نه) () سع8دا مبرلكا   س8دا
س8دي) (74 رقم) (1 الك2 ين) تجزئ7ا

)  د را  ب8ضاء.) (20520 ( معرلف)

 ملغرب).

عن2 نه) () ( أحمد) مبرلكا   س8دا

زلياتان2 صران2 صر)27122))ن2 صر)

 ملغرب).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () سع8دا مبرلكا   س8دا
س8دي) (74 رقم) (1 الك2 ين) تجزئ7ا

)  د را  ب8ضاء.) (20520 ( معرلف)

 ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726603.

223I

FIDUCOGEM

MOUHDI BETON
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCOGEM
رقما5اعمارةا52امكاتبا شرفاشارعا

محمدا  سادسافاسا،ا30000،اFESا

MAROC

MOUHDI BETONاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشق7ارقماا

1اعمارةاأ73اتجزئ7ا  فضلابنس2دةاا

-ا30000افاسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62259

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (09

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MOUHDI BETON

:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)شق7ارقم))

1)عمارةاأ73)تجزئ7ا  فضلابنس2دة))-)

30000)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: محمد) مهديا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا مهديا   س8دا
بل2كاداحيال د) (16 09)  زنق7) رقم)

فاس)30000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () محمدا مهديا   س8دا
بل2كاداحيال د) (16 09)  زنق7) رقم)

فاس)30000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (13 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3430.

224I

GEOIDE TECH

GEOIDE TECH
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

GEOIDE TECH
مدون7ا25امارسابل2كاXارقما240ا
  ع28نا،ا70000،ا  ع28نا ملغرب
GEOIDE TECHاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامدون7ا25ا
مارسابل2كاxارقما240ا  ع28نا-ا

70000ا  ع28نا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37349
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (25
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.GEOIDE TECH
:) نجاز) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

شبكاتا  ريال  طاق7ا  شمس78).
مدون7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
25)مارسابل2ك)x)رقم)240)  ع28ن)-)

70000)  ع28نا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (340 ( (:   س8داكازيا و2ب)

بق8م7)100)درهما لحص7).
330)حص7) ( (:   س8دابدراس2حبي)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داوحسنام2س):))330)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
حي) كازيا و2باعن2 نه) ()   س8دا
  45000  36 رقم) (c بل2ك)  ملقالم7ا

لرز ز تا ملغرب.
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عن2 نه) () س2حبيا بدرا   س8دا
  45000  65 رقم) (2 شمس) تجزئ7ا

لرز ز تا ملغرب.
عن2 نه) () م2سا وحسنا   س8دا
زنق7امر كشاحياتالنتا وت) (22 رقم)
باها))27422)شت2ك7ا وتاباهاا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
حي) كازيا و2باعن2 نه) ()   س8دا
  45000  36 رقم) (c بل2ك)  ملقالم7ا

لرز ز تا ملغرب
عن2 نه) () س2حبيا بدرا   س8دا
  45000  65 رقم) (2 شمس) تجزئ7ا

لرز ز تا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)02)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2123/21.

225I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

BIR HOLDING
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

CONSULTINGا&اAAFIR(AUDITا
MOROCCOااsigle(A2CMااsarl

شارعافاسا،اركنا بناطف8لا،اإقام7ا
دوام2ند،ا  طابقا ألللا،امكتباارقما

3ا،ا90000،اطنج7ا ملغرب
BIR HOLDINGاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
م2اليا سماع8لاإقام7اأسام7ا

بل2كاأا  طابقا ألللارقما2اطنج7ا-ا
90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
112409

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 BIR (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HOLDING
 Activités(:(غرضا  شرك7ابإوجاز

.des sociétés holding
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م2اليا سماع8لاإقام7اأسام7ابل2ك)
أا  طابقا ألللارقم)2)طنج7)-)90000 

طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 5 ( (:   س8دا ملصطفىا  بزليقي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 10 ( (:   س8دةا  ب2سماكيام8م2ن7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 10 ( (: محمدا  بزليقي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةانادو7ا  بزليقي):))5)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعبدا  كريما  بزليقي):))10 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داخا دا  بزليقي):))10)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دةاكريم7ا  بزليقي):))5)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
 10 ( (: حسينا  بزليقي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 10 ( (: ف8صلا  بزليقي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 10 ( (: أسام7ا  بزليقي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
 5 ( (: أسماء)  بزليقي)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامعاحا  بزليقي):))10)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دا ملصطفىا  بزليقي)
رقم) ديا عن2 نه) () فد ا يسب2 ا
سبت7) (51001 سبت7) فا ب2يرتاا (39

 سبان8ا.
م8م2ن7)   س8دةا  ب2سماكيا
كاييارلميرلاك2ردلباارقم) عن2 نه) ()

31)سبت7)51001)سبت7ا سبان8ا.

  س8دامحمدا  بزليقياعن2 نه) ()
شا و يشا مللكيا قام7ا  هناء)رقم)12 
ط)2)تط2 ن)93000))تط2 نا ملغرب.
  س8دةانادو7ا  بزليقياعن2 نه) ()
شا و يشا مللكيا قام7ا  هناء)  طابق)
تط2 ن) ( (93000 ( تط2 ن) (20 رقم) (4

 ملغرب.
عبدا  كريما  بزليقي)   س8دا
شا و يشا مللكيا قام7) عن2 نه) ()
  93000 ( تط2 ن) ( (24 رقم)   هناء)

تط2 نا ملغرب.
عن2 نه) () خا دا  بزليقيا   س8دا
شا  عمرياإقام7ارندةارقم)11)طنج7)

90000))طنج7ا ملغرب.
  س8دةاكريم7ا  بزليقياعن2 نه) ()
  6 شارعا و 2النا قام7امبرلك7ارقم)

تط2 ن))93000))تط2 نا ملغرب.
  س8داحسينا  بزليقياعن2 نه) ())
 AVDA RAMON Y CAJAL 46 PBJ
 D B FUENGIROLA MALAGA

MALAGA 29001) سبان8ا.
  س8داف8صلا  بزليقياعن2 نه) ()
 5 ط) مبرلك7ا شارعا و 2النا قام7ا
تط2 ن) (93000 تط2 ن) (12 شق7)

 ملغرب.
  س8داأسام7ا  بزليقياعن2 نه) ()
رقم) زهرةا د لدا قام7ا محمدا شارعا
275)تط2 ن)93000)تط2 نا ملغرب.

  س8دةاأسماء)  بزليقياعن2 نه) ()
 31 زنق7ا  نعم7ارقم) شارعا  قاهرةا

تط2 ن)93000)تط2 نا ملغرب.
عن2 نه) () معاحا  بزليقيا   س8دا
 1 ط) ( (542 ( شارعامحمداد لدارقم)

تط2 ن)93000)تط2 نا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا ملصطفىا  بزليقي)
 39 عن2 نه) () فد ا يسب2 اديارقم)
ب2يرتاافاسبت7)51001)سبت7ا سبان8ا
  س8دامحمدا  بزليقياعن2 نه) ()
شا و يشا مللكيا قام7ا  هناء)رقم)12 
ط)2)تط2 ن)93000))تط2 نا ملغرب

  س8داف8صلا  بزليقياعن2 نه) ()
 5 ط) مبرلك7ا شارعا و 2النا قام7ا
تط2 ن) ( (93000 تط2 ن) (12 شق7)

 ملغرب

  س8دةاكريم7ا  بزليقياعن2 نه) ()
  6 شارعا و 2النا قام7امبرلك7ارقم)

تط2 ن))93000)تط2 نا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244445.

226I

 L’AFRICAINE D’ETUDES FINANCIERES ET

COMPTABLES

شركة اتفاق اموبيلي
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

L’AFRICAINE D’ETUDESا
FINANCIERES ET COMPTABLES
APPا281اBD(MOHAMED(V(Nا
BENIا،23000ا،اBENI(MELLALا7ا

MELLAL MAROC
شرك7ا تفاقا م2ب8لياشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را
 قر قبا لالدايعيشابنياماللا

23000ابنياماللا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11607
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (25
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
شرك7) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

 تفاقا م2ب8لي.
منعش) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

عقاري.
دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 قر قبا لالدايعيشابنيامالل)23000 

بنياماللا ملغرب.
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أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةانجاةاحكم):))1.000)حص7)
بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةانجاةاحكماعن2 نه) ()دل ر)
 قر قبا لالدايعيش)23000)بنيامالل)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دةانجاةاحكماعن2 نه) ()دل ر)
 قر قبا لالدايعيش)23000)بنيامالل)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اببنيامالل))بتاريخ)09)و2ن28)

2021)تحتارقم)660.

227I

FOUZMEDIA

 STE ENGINEERING AND
FACTORY

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

FOUZMEDIA
kenitraا،14000ا،اKENITRAا

maroc
STE ENGINEERING ANDا

FACTORYاشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياإقام7ا
  ك2 فا  تيسيرا21ا  عمارةا126ا
شق7ا4ا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61537
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ENGINEERING AND FACTORY
مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
  در ساتا  تقن78ا  هندس7)

ل الستشار ت
شرك7ا  بناء)ل  هندس7ا ملدن78.

إقام7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 126 21)  عمارة)   ك2 فا  تيسير)
شق7)4 - 14000)  قن8طرةا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا
درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () محمدا حد دا   س8دا
 2 بل2كاباحيا  تنش8طا  شق7) (27

14000)  قن8طرةا ملغرب.
عن2 نه) () رح2ا يسم7ا   س8دةا
سا لالدا لج8ه) بل2كا (309   رقم)

14000)  قن8طرةا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () محمدا حد دا   س8دا
  قن8طرة)14000)  قن8طرةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
222I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة مروكو طور و 
 MOROCCO( اكسكورسيون
 TOURS & EXCURSIONS

)SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

Fiduciaire FICOTRAV
283ا°Avenue(Mohamed(V(Nا
0535576458ا:ERFOUD(TELا
،52200ا،0673417900/ا

ERFOUD MAROC
شرك7امرلك2اط2رالا كسك2رس28نا

)&اMOROCCO(TOURSا
EXCURSIONS SARL AU(اشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامركزا

مرزلك7ا  طالسا-ا52202امرزلك7ا
 ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.11041

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (04  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  شريكا  2ح8داشرك7امرلك2اط2ر)
 MOROCCO( لا كسك2رس28ن)
 TOURS & EXCURSIONS SARL
درهم) (50.000 مبلغارأسما ها) ( ()AU
مركز) مقرهاا إلجتماعيا لعن2 نا
مرزلك7) (52202 (- مرزلك7ا  طالس)
 ملغربانت8ج7ال):)عدمامز ل 7ا  شرك7)

أليانشاطامنداتأسيسها.
مركز) با مقرا  تصف78ا حددا لا
مرزلك7) (52202 (- مرزلك7ا  طالس)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) م2ه2ا ( وحسين)   س8د)ة()
مرزلك7ا  طالس) قصرا عن2 نه) ()
مرزلك7ا ملغرب) (52202   ريصاني)

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

- :
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 30 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)317/2021.
229I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE ZIDOU( شركة زيدو
)SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

Fiduciaire FICOTRAV
283ا°Avenue(Mohamed(V(Nا
0535576458ا:ERFOUD(TELا
،52200ا،0673417900/ا

ERFOUD MAROC
شرك7ازيدلا)STE ZIDOU SARL(ا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيااقصرا
حناب2اعربا  صباحاغريساأرف2دا-ا

52200اأرف2دا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.13221
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
 ملؤرخافي)15)و2ن28)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
قصراحناب2اعربا  صباحاغريس) («
إلى) أرف2دا ملغرب«) (52200 (- أرف2د)
»شارعا ألميرام2الياعبداهللاارقم)159 
أرف2د)) (52200 (- أرف2د) حيا  نهض7ا

 ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 07 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا
و2 28ز)2021)تحتارقم)331/2021.
230I

CCJF

 AVIATION ONLINE
MOROCCO

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
حلاشرك7

CCJF
Bd la corniche Rés Al Yachtا

،ا5ème(Etg(Casablancaاimm(Bا
CASABLANCA(MAROCا،20040
AVIATION ONLINE MOROCCOا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة)فيا

ط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا26،ا
زنق7اد للدا  ظاهريا-ا20000ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.406729

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرراحل) (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا
  AVIATION ONLINE MOROCCO
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغا
(،26 مقرهاا إلجتماعي) لعن2 نا



15799 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

 20000 (- د للدا  ظاهري) زنق7ا

حل) (:   د ر  ب8ضاء) ملغربانت8ج7ال)

مسبقا لشرك7).

(،26 ب) مقرا  تصف78ا حددا لا
 20000 (- د للدا  ظاهري) زنق7ا

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

  س8د)ة()عبدا  لط8ف)))بنم2�ضى))

لاعن2 نه) () قام7اقرطب7ارقم)1)تجزئ7)
 20000 كا 8ف2رن8ا) رياضا ند سا

)ة() كمصفي)   د ر  ب8ضاء) ملغربا

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78)

- :

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726341.

231I

DARAA AUDIT

SMBL FOOD

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تغ8يراتسم78ا  شرك7

DARAA AUDIT

PROJETااROUTE(BOUSKOURAا

،GREEN(WORK(IMM(A(N°7ا

20000،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

SMBL FOODاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا الجتماعيا طريقا

 القل8م78ا3001،ا  حيا  صناعيابالدا

  صلب،اتجزئ7ا106،ا  شالالتا-ا

22230ا ملحمدو7ا ملغرب.

تغ8يراتسم78ا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

25175

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تغ8ير) تما (2021 ماي) (25 في)  ملؤرخا

 «SMBL FOOD«(تسم78ا  شرك7امن

. «SOHOSNACKS«(إلى

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 02 بتاريخ) ( باملحمدو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)1600.
232I

Sonrisa

 AGRICULTURAL
 MACHINERY PARTS

SERVICES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

Sonrisa
Ksar my mhamed khengا

Errachidiaا،52000ا،اerrachidiaا
Maroc

AGRICULTURAL MACHINERYا
PARTS SERVICESاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما207ا،ا
كر جا،اتجزئ7ام2الياعليا  شريفاا-ا

52000ا  رش8دو7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

15003
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 AGRICULTURAL MACHINERY

.PARTS SERVICES
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)ب8عاأجز ء)

  س8ار ت.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)207 
،)كر ج)،)تجزئ7ام2الياعليا  شريف))-)

52000)  رش8دو7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
500)حص7) ( (:   س8داألب8هاسع8د)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (:   س8دا قاب2رنا حمد)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () سع8دا ألب8ها   س8دا
 45200 قصرا عشيشا  ن8فاتنغير)

تنغيرا ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دا قاب2رنا حمدا
 45200 قصرا عشيشا  ن8فاتنغير)

تنغيرا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () سع8دا ألب8ها   س8دا
 45200 قصرا عشيشا  ن8فاتنغير)

تنغيرا ملغرب
عن2 نه) ()   س8دا قاب2رنا حمدا
 45200 قصرا عشيشا  ن8فاتنغير)

تنغيرا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2ن28)2021)تحتارقم)929.
233I

NEOCOMPTADUNORD

TURDEL DEUX
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

قفلا  تصف78

NEOCOMPTADUNORD
3اRUE(ALGISERAS(IB(RAJAEا

،90000ا،اTANGERاETAGE(N°34ا
TANGER MAROC

TURDEL DEUXاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:ازنق7ا
 و زيرةا وخضر ءا قام7ارجاءاا
  طابقا  ثا ثارقما34ا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.31741

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تقرر) (2017 غشت) (09 في)  ملؤرخا
ح ت) شرك7ا (TURDEL DEUX حل)
رأسما ها) مبلغا  ملسؤل 78ا ملحدلدةا
مقرها) لعن2 نا درهما (100.000
زنق7ا و زيرةا وخضر ء)  إلجتماعيا

 قام7ارجاء))  طابقا  ثا ثارقم)34 - 

90000)طنج7ا ملغربانت8ج7املشاكل)

فيا  ت2م8لالا ملنافس7.

لاعين:

  س8د)ة()كريم))  تركيالاعن2 نه) ()

طنج7ا ملغرب) (90000 طنج7)

كمصفي))ة() لشرك7.

لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)

زنق7) لفيا (2017 غشت) (09 بتاريخ)

 و زيرةا وخضر ء) قام7ارجاء))  طابق)

طنج7) (90000  -  34 رقم)   ثا ثا

 ملغرب.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244420.

234I

ORIEN.COMPTA

SPECULAIRE TRAVAUX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ORIEN.COMPTA

52اشارعامحمدا وخامساحيا

 وحسنيابركانا،ا60300،ابركانا

 ملغرب

SPECULAIRE TRAVAUXاشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما06ا
زنق7ام2�ضىابنانصيراحيا ملحمديا-ا

60300ابركانا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

7917

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (01

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
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عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SPECULAIRE TRAVAUX
:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بستن7
مختلفا الشغالالا  بناء.

 06 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- زنق7ام2�ضىابنانصيراحيا ملحمدي)

60300)بركانا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: واسين) وح8اليا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () واسينا وح8اليا   س8دا
حيا  2فاق) (62 زنق7ال دا مل8لارقم)

60300)بركانا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () واسينا وح8اليا   س8دا
حيا  2فاق) (62 زنق7ال دا مل8لارقم)

60300)بركانا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (  البتد ئ78اببركان)

2021)تحتارقم)413.

235I

socogese

CEAC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامر قبيا وحسابات

socogese
Prince(Héritier(Résidenceا.Bdا
Fèsا،30000ا،اMly(El-Kamel(Fèsا

Maroc
CEACا»شرك7اا ملساهم7«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا  حيا
  صناعياس8ديا بر ه8ماطريقا201ا

-ا30000افاسا ملغرب.
»تع8ينامر قبيا وحسابات«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.15741

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائيا

 ملؤرخافيا26امايا2021

مر قبيا وحسابات) تع8ينا تقررا

خاللا  سن2 تا ملا 78ا  تا 78:)

2022-2023-2024 -

 ألشخاصا  طب8ع28ن:)

عز  عرب) سالليا   س8د)ة()

ل  كائن) حساباتا مدققا بصفته) ()

فاس) (30000 فاس) ب:) عن2 نه) ()

 ملغرب

 ألشخاصا ملعن2ي2ن:)

ح ت) »شرك7ا (CHIZAUDITING

بصفتهاامدقق)  ملسؤل 78ا ملحدلدة«)

مقرهاا الجتماعي) ل  كائنا حساباتا

حيا  نخ8ل) (12 شق7) (46 عمارة) ب:)

فاسا ملغرب) (30000 زل غ7ا  عل8ا،)

تحت) با س لا  تجاريا ل ملس ل7ا

رقم:)53005

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (13 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2021/3421.

236I

  شت28يا دريس

 Sté HOUYAMINO TRANS

SARL-AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

  شت28يا دريس

حيا ملسيرةا وخضر ءام/أازنق02/7ا

رقما/14ا،ا92150،ا  قصرا  كبيرا

 ملغرب

Sté HOUYAMINO TRANSا

SARL-AUاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطريقا

  عر ئشاتجزئ7اأطاعاهللاا2ارقما

36اا  قصرا  كبيراا-ا92150ا  قصرا

  كبيرا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3035

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 Sté (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HOUYAMINO TRANS SARL-AU

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير.

طريق) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  36 رقم) (2   عر ئشاتجزئ7اأطاعاهللا)

  قصرا  كبير))-)92150)  قصرا  كبير)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

100)حص7) ( (:   س8دانخ�ضىاعالء)

بق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عالء) نخ�ضىا   س8دا

طريقا  عر ئشاتجزئ7ا طاعاهللا)2)رقم)

36   92150)  قصرا  كبيرا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عالء) نخ�ضىا   س8دا

 2 هللا) تجزئ7ا طاعا طريقا  عر ئشا

رقم)36   92150)  قصرا  كبيرا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) (  البتد ئ78ابا قصرا  كبير)

و2 28ز)2021)تحتارقم)520.

237I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة مروكو طور و 
 MOROCCO( اكسكورسيون
 TOURS & EXCURSIONS

)SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
قفلا  تصف78

Fiduciaire FICOTRAV
283ا°Avenue(Mohamed(V(Nا
0535576458ا:ERFOUD(TELا
،52200ا،0673417900/ا

ERFOUD MAROC
شرك7امرلك2اط2رالا كسك2رس28نا

)&اMOROCCO(TOURSا
EXCURSIONS SARL AU(اشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا:امركزا
مرزلك7ا  طالسا-ا52202امرزلك7ا

 ملغرب.
قفلا  تصف78

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
.11041

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 و2ن28) (21  ملؤرخافي)
شرك7امرلك2اط2رالا كسك2رس28ن)
 MOROCCO TOURS &(
شرك7) ()EXCURSIONS SARL AU
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا  شريك)
  2ح8دامبلغارأسما ها)50.000)درهم)
مركز) مقرهاا إلجتماعيا لعن2 نا
مرزلك7) (52202 (- مرزلك7ا  طالس)
 ملغربانت8ج7ا عدمامز ل 7ا  شرك7)

أليانشاطامنداتأسيسها.
لاعين:

ل) م2ه2ا ( وحسين)   س8د)ة()
مرزلك7ا  طالس) قصرا عن2 نه) ()
مرزلك7ا ملغرب) (52202   ريصاني)

كمصفي))ة() لشرك7.
لاقداتما نعقادا و مع78ا وختام78)
مركز) لفيا (2021 و2ن28) (30 بتاريخ)
مرزلك7)) (52202 (- مرزلك7ا  طالس)

 ملغرب.
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باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)332/2021.

232I

 ئتمان78اب8اناحنان

QUAD.SS. 44
إعالنامتعددا  قر ر ت

 ئتمان78اب8اناحنان

عرص7املعاشاطريقا ملست2دعا

  بلديارقما147امر كشا،ا40000،ا

مر كشامر كش

44ا.QUAD.SSا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ادل را

 ما  ناسارقما210اجامعا  ق8ادةا

تمصل2حتااا-ا40000امر كشا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.104315

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)03)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

 :50% تح2يلاحص7) (1- قر رارقم)

صاوح) منا ماولي:) علىا ونصا   ذيا

عبدا  عزيزا صاوح)   س8دا و اعيا

  س8دا و اعيامحمد

قر رارقم))تغ8يرا ملسير:)  ذياونص)

ماولي:) ستقا 7ا  س8دا و اعي) علىا

هشامالتع8ينا  س8دا و اعيامحمد

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا رقم1:)  ذيا رقما بندا

ماولي:)تح2يلاحصص

على) ونصا رقم2:)  ذيا رقما بندا

ماولي:)تغ8يرا ملسير

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)125926.

239I

EL AMMARI AYOUB

ste ouali commerce sarl
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

COMAFI FIVEX
AIT SAID AIT NAAMANاا

ELHAJEBا،50000ا،اELHAJEBا
MAROC

ste ouali commerce sarlاشرك7ا
ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلافيا
  طابقا  سفليارقما229اتجزئ7ا
 ملنتزهاجماع7ا وتالاللامكناسا-ا

50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53261
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ste (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ouali commerce sarl
:)ب8عا مل2 د) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  غد ئ78ابا تفص8ل
 ستير دالاتصدور

تجارة.
محل) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تجزئ7) (229 فيا  طابقا  سفليارقم)
(- مكناس) لاللا جماع7ا وتا  ملنتزها

50000)مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
حص7) (500 ( (: بدر)   س8دا عاليا

بق8م7)100)درهما لحص7).
 500 ( (:   س8دا عاليا  ع8ا�ضي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 201 عن2 نه) () بدرا   س8دا عاليا
زنق7)6)ن2نبرا  رياضامكناس)50000 

مكناسا ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دا عاليا  ع8ا�ضيا
229) وتالاللامكناس) 2)رقم)  ملنتزه)

50000)مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 201 عن2 نه) () بدرا   س8دا عاليا
زنق7)6)ن2نبرا  رياضامكناس)50000 

مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3442.
240I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

JFM TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ETا
FORMATION

COMPLEXE MLY ISMAIL IMMا
MEKNESا،50000ا،اAPP9ا6ا

MAROC
JFM TRANSاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
م8م2زةاف8الارقما36ا ملدون7ا

 و دودةاا-ا50000امكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

51301
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 أكت2بر) (21
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 JFM (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TRANS

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لا  نقل)  ألشخاصا صاوحا  غيرا

 ملدر�ضي).
تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
م8م2زةاف8الارقم)36) ملدون7ا و دودة))

- 50000)مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دار م2اعبد  سالم)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دار م2اعبد  سالماعن2 نه) ()
36) ملدون7) تجزئ7ام8م2زةاف8الارقم)

 و دودة))50000)مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دار م2اعبد  سالماعن2 نه) ()
36) ملدون7) تجزئ7ام8م2زةاف8الارقم)

 و دودة))50000)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
ن2نبر) (12 بتاريخ) ( بمكناس)   تجاري7ا

2020)تحتارقم)3694.
241I

ETUCOM

NEISCO MAROC
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ETUCOM
ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا
،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
NEISCO MAROCاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما242ا
  طابقا الللا  شق7ارقما4ا. ملسار.ا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

111317
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في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.NEISCO MAROC

تس2يق) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

لا  صرف) لمعد تا  ريا منتجاتا

  صحي.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)242 

  طابقا الللا  شق7ارقم)4). ملسار.)-)

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

عبدا  عزيز) عالء)  دونا   س8دا

بق8م7) حص7ا (1.000 ( (: تركي) محمدا

100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا  عزيز) عالء)  دونا   س8دا

 36 ف8ال) عن2 نه) () تركيا محمدا

ما  رهاباقا و دودة) (10 مجم2ع7)

11265)  قاهرةامصر.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () جزلليا زكرياء)   س8دا

595)شارعافلسطينادربا  شباباس)

 ملحمدو7)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

وناور) (22 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)120533.

242I

ETUCOM

 STE D’ETUDES ET
 REALISATION DE TRAVAUX

««SERT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ETUCOM

ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا

،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000

STE D’ETUDES ET REALISATIONا

SERT«اDE(TRAVAUX«ااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما242ا

  طابقا الللا  شق7ارقما4ا. ملسار.ا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

110325

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (02

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 D’ETUDES ET REALISATION DE

. «TRAVAUX «SERT

مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

در س7ا  هندس7ا ملدن78الا  در سات)

  فن78او م8عاظرلفا  بناء.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)242 

  طابقا الللا  شق7ارقم)4). ملسار.)-)

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (: فهدا مل2ع8ض)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داعليا ملسر لي):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () فهدا مل2ع8ضا   س8دا

دل راب2يخربابلفاع)) شت2ك7ا وتاباها)

40000)مر كشا ملغرب.

عن2 نه) () عليا ملسر ليا   س8دا

حي) (215 د را المانا  شق7)  قام7ا

  هدىا كادور)20000) كادورا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () فهدا مل2ع8ضا   س8دا

دل راب2يخربابلفاع)) شت2ك7ا وتاباها)

40000)مر كشا ملغرب

عن2 نه) () عليا ملسر ليا   س8دا

حي) (215 د را المانا  شق7)  قام7ا

  هدىا كادور)20000) كادورا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

وناور) (07 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)1195712.

243I

ETUCOM

ESPECE-MONEY
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ETUCOM

ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا

،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000

ESPECE-MONEYاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملحلا

  تجاريارقما3ا  حيا ملحمديا

  2حدةا2اشارعا بناسيناامر كشا-ا

40000امر كشا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

109931

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 دجنبر) (14

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ESPECE-MONEY

تح2يل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألم2 لالتقدوما وخدمات.

:) ملحل) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

3)  حيا ملحمدي) رقم)   تجاريا

(- شارعا بناسيناامر كش) (2   2حدة)

40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8داعبدا  هاديامزل ر)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 500 ( (: وخ2 درة)   س8دا  عربيا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

مزل ر) عبدا  هاديا   س8دا

54) بن) رقم) حيا  سالما عن2 نه) ()

جرير)40000)مر كشا ملغرب.

  س8دا  عربياوخ2 درةاعن2 نه) ()

جرير) 74) بنا رقم) (1 حيا ملس د)

40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

مزل ر) عبدا  هاديا   س8دا

54) بن) رقم) حيا  سالما عن2 نه) ()

جرير)40000)مر كشا ملغرب

  س8دا  عربياوخ2 درةاعن2 نه) ()

جرير) 74) بنا رقم) (1 حيا ملس د)

40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

دجنبر) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2020)تحتارقم)119112.

244I



15803 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

ETUCOM

AMER ALI TRAVAUX
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ETUCOM

ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا

،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000

AMER ALI TRAVAUXاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيادل را

تنفك8ختا غ8لاثالثان8عق2با

 وح2زامر كشا-ا40000امر كشا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

111227

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (26

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 AMER(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.ALI TRAVAUX

:)مقاللافي) غرضا  شرك7ابإوجاز)

جم8عا عمالا  بناء)لا النشاء ت).

دل ر) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
تنفك8ختا غ8لاثالثان8عق2با وح2ز)

مر كش)-)40000)مر كشا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا دريسا وتاعلي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا دريسا وتاعلياعن2 نه) ()
دل راتنفك8ختا غ8لاثالثان8عق2ب)

 وح2ز)40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دا دريسا وتاعلياعن2 نه) ()
دل راتنفك8ختا غ8لاثالثان8عق2ب)

 وح2ز)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
وناور) (21 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)120443.
245I

ETUCOM

BAB DAR ASSALAM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ETUCOM
ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا
،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
BAB DAR ASSALAMاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما242ا
  طابقا الللا  شق7ارقما4ا. ملسار.ا-ا

40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

110993
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 BAB (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.DAR ASSALAM
غرضا  شرك7ابإوجاز):)شر ء)لب8ع)
 وخردة,) الستير دال  تصدورالمقالل)

باعمالا  بناء)ل النشاء ت.

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)242 
  طابقا الللا  شق7ارقم)4). ملسار.)-)

40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دامحمداب2ش2 ري)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمداب2ش2 رياعن2 نه) ()
 40000 662) و رفا نزكان)   زنق7)

مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامحمداب2ش2 رياعن2 نه) ()
 40000 662) و رفا نزكان)   زنق7)

مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
فبر ور) (04 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)320229.

246I

ETUCOM

GFC PLUS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

ETUCOM
ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا
،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
GFC PLUSاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامحلا
سيساحيا فريق8اا  طريقا1اا-ا
1111111ابناجريرا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
2555

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (02
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 GFC (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.PLUS

تح2يل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 الم2 لالاتقدوما وخدمات.

محل) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 -   1 حيا فريق8اا  طريق) سيسا

1111111)بناجريرا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةامريمامغيس):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دافرلقابكطاو7):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () مغيسا مريما   س8دةا

حيا  قدسارقم)310  40000)  قلع7))

 ملغرب.

عن2 نه) () بكطاو7ا فرلقا   س8دا

72)زنق7ا وحبش7اطابق)2)شق7)5)بن)

 جدو7))20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () مغيسا مريما   س8دةا

حيا  قدسارقم)310 40000))  قلع7)

 ملغرب

عن2 نه) () بكطاو7ا فرلقا   س8دا

72)زنق7ا وحبش7اطابق)2)شق7)5)بن)

 جدو7))20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( جرير) بابنا  البتد ئ78ا

فبر ور)2021)تحتارقم)-.

247I
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omnium management

BAGHDAGRI
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

omnium management
22ا،اvn(fesا22اav(hassaneا52اrceا

fes(marocا،30100
BAGHDAGRIاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا22ا قام7ا
52اشارعا وحسنا  تانيا ملدون7ا
 و دودةافاسا-ا30000افاسا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

66025
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 دجنبر) (14
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BAGHDAGRI
غرضا  شرك7ابإوجاز):)-)مقاللافي)

  تس8يرا  فالحي.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)22) قام7)
شارعا وحسنا  تانيا ملدون7) (52
 و دودةافاس)-)30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دامحمدا  بغد دي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمدا  بغد دياعن2 نه) ()
عمارة)32)  شق7)6)حيا  نخ8لازل غ7)

فاس)30000)فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا  بغد دياعن2 نه) ()
عمارة)32)  شق7)6)حيا  نخ8لازل غ7)

فاس)30000)فاسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
فبر ور) (02 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)613.

242I

ETUCOM

KIKICH TRANS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ETUCOM
ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا
،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
KIKICH TRANSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامنطق7ا
 ك2د را  رقما02ا وتالريرا-ا40000ا

مر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

111571
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KIKICH TRANS
:)  نقل) بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 ملحليال  دلليا لبضائعامقابلاأجر)
عبر) نقلا  برودا  سريعا مكافأة/) ألا
ل  دل 78/ الستير د)  ألر �ضيا ملغرب78ا

لا  تصدور.

منطق7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 40000 (- 02) وتالرير)  ك2د را  رقم)

مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (:   س8دام8ل2دا ب2اسع8د)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دام8ل2دا ب2اسع8داعن2 نه) ()
 71 رقم) با حرفا (2   شطر)
تامنص2رت)40000)مر كشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دام8ل2دا ب2اسع8داعن2 نه) ()
 71 رقم) با حرفا (2   شطر)
تامنص2رت)40000)مر كشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
وناور) (22 بتاريخ) ( بمر كش)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)-.
249I

ETUCOM

LEMKI DISTRIBUTION
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ETUCOM
ALا4ا1ER(ETAGE(APPاN°842ا
،اMASSAR(MARRAKECHا

MARRAKECH(MAROCا،40000
LEMKI DISTRIBUTIONااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

  زيت2ناتاب2كتاا  رقما10ا ملحلا
رقما2ا-ا40000امر كشا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

111567
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 فبر ور) (04
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 LEMKI(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. DISTRIBUTION
ت2زيع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 ملنتجاتا  غذ ئ78/ الستير د)

ل  تصدور.
حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
  زيت2ناتاب2كت))  رقم)10) ملحلارقم)

2 - 40000)مر كشا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8دارض2 نا وتا ملكي):))1.000 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
رض2 نا وتا ملكي)   س8دا
دل رات2ريرتا سنيا وح2ز) عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
رض2 نا وتا ملكي)   س8دا
دل رات2ريرتا سنيا وح2ز) عن2 نه) ()

40000)مر كشا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
فبر ور) (04 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)-.
250I

 ئتمان78احك8ما  رج2 نياش.م.ماح تا  شريك)

  2ح8د

MED.K BATIMENT   شركة
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

 ئتمان78احك8ما  رج2 نياش.م.ما
ح تا  شريكا  2ح8د

شارعامحمدا  زرقط2نيادرب11ارقما
16احيا  سالماليسالنامكناسا،ا

50020،امكناسا ملغرب



15805 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

شرك7اااMED.K BATIMENTا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما101ا

مكرر،احياصحر لة،ابرجام2اليا

عمر،امكناس.ا-ا50000امكناسا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53239

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (31

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

شرك7))) (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.MED.K BATIMENT

 1- (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 ألشغالا ملختلف7األا  بناء.

-2)مساحالمدققا  كم8ات..
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)101 

مكرر،)حياصحر لة،)برجام2الياعمر،)

مكناس.)-)50000)مكناسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 500.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 5.000 ( (:   س8دامحمدا وخ2الني)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا وخ2النياعن2 نه) ()
 90 رقم) ( (5 ل) (4 تجزئ7ا  عر ئ�ضي)

  بساتين)50000))مكناسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا وخ2النياعن2 نه) ()
 90 رقم) ( (5 ل) (4 تجزئ7ا  عر ئ�ضي)

  بساتين)50000))مكناسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)-.

251I

CABINET EL KHALIFA

AFAKIA S.C.I
إعالنامتعددا  قر ر ت

CABINET EL KHALIFA

43ا-ازنق7اطهاحسينا،ا20100،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

AFAKIA S.C.Iا»شرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:اطريقا

107اشارعاأهلا  غالماس8ديا

  برن2�ضيا-ا20640ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.171013

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)11)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 مل2 فق7اعلىاهب7احصص.

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

من) تغ8يرا  ن2عا  قان2نيا لشرك7ا

شرك7امدن78اعقاري7))إلىاشرك7اح ت)

مسؤل 78امحدلدةا لشريكا  2ح8د.

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تع8ينامسيراجدود

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

بندارقم)7:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 10 000 رأسامالا  شرك7امحددافي)

سهمامنافئ7) (100 درهمامقسماإلى)

100)درهما لحص7.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 01 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)725113.

252I

CABINET EL KHALIFA

 CONSTRUCTORA BENZ
S.A.R.L .A.U

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

CABINET EL KHALIFA
43ا-ازنق7اطهاحسينا،ا20100،ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب
CONSTRUCTORA BENZ S.A.R.Lا
A.U.اشرك7اح تامسؤل 78امحدلدةا

ح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا03ازنق7ا
 وتا لريرشارعام2الياو2سفا-ا
21000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.427397
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2ن28) (23 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
من) أيا درهم«) (2.000.000»
 2.100.000« إلى) درهم«) (100.000»
تقدوماحصص) ( (: عناطريق) درهم«)

نقدو7األاع8ن78.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726670.

253I

CAGES

YOUTECH TECHNOLOGY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

CAGES
97اRABIAAا&اANGLE(RUE(IFNIا
،1ER(ETAGEN(N°2اEL(ADAOUIAا
CASABLANCA(MAROCا،20500
YOUTECH TECHNOLOGYا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12ازنق7ا
صبرياب2جمع7ا  طابقا الللارقما6ا

-ا20500ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

436521

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2020 شتنبر) (21

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.YOUTECH TECHNOLOGY

تاجر) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

من) ل وحماو7ا معد تا ملر قب7ا

  سرق7.

زنق7) (12 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

صبرياب2جمع7ا  طابقا الللارقم)6 - 

20500)  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: و2نس) مط8با   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامط8باو2نساعن2 نه) ()حي)

  هدىازنق7)2)رقم)66  20650)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامط8باو2نساعن2 نه) ()حي)

  هدىازنق7)2)رقم)66  20650)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

(- بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

تحتارقم)-.

254I
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CAGES

YOUTECH TECHNOLOGY
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

CAGES
97اRABIAAا&اANGLE(RUE(IFNIا
،1ER(ETAGEN(N°2اEL(ADAOUIAا
CASABLANCA(MAROCا،20500
YOUTECH TECHNOLOGYا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا12ازنق7ا
صبرياب2جمع7ا  طابقا الللا

  شق67ا12ازنق7اصبرياب2جمع7ا
  طابقا الللا  شق67ا20500ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب.
تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.436521
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
 ملؤرخافي)15)أبريل)2021)تم))تح2يل))
من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا
ب2جمع7ا  طابق) صبريا زنق7ا (12»
صبري) زنق7ا (12  الللا  شق67 
ب2جمع7ا  طابقا الللا  شق67 
إلى) 20500)  د را  ب8ضاء) ملغرب«)
زنق7ا  زنبقا  طابقا  سفلي) (26»
43-41))حيا  ر ح7) عمارةا  ن2ر))رقم)
زنق7ا  زنبقا  طابق) (26 ب2س 2ر)
  41-43 رقم) ( عمارةا  ن2ر)   سفليا
20500)  د ر) ب2س 2ر) حيا  ر ح7ا

  ب8ضاء)) ملغرب«.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724444.
255I

AFRODITA

LA MAISON DE MODE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
AFRODITA

17Avenue Prince Moulayا
TANGERا،90020ا،اAbdellahا

MAROC
LA MAISON DE MODEاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

إنجلتر ا-اإقام7افالكا  طابقا1ا

  شق7ارقما2ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.23259

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تمت) (2021 و2 28ز) (02 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

)  عاقل) بشير) )ة() تف2يتا  س8د)

 30 أصل) منا حص7ا جتماع78ا (30

إحسان) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

غ8النابتاريخ)02)و2 28ز)2021.

فرقان) أحمدا )ة() تف2يتا  س8د)

  عاقل)10)حص7ا جتماع78امناأصل)

10)حص7ا فائدة))  س8د))ة()إحسان))

غ8النابتاريخ)02)و2 28ز)2021.

واق2ت7ا  عاقل) )ة() تف2يتا  س8د)

 10 أصل) منا حص7ا جتماع78ا (10

إحسان) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

غ8النابتاريخ)02)و2 28ز)2021.

تف2يتا  س8د))ة()مرجان7ا  عاقل)

 10 أصل) منا حص7ا جتماع78ا (10

إحسان) )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

غ8النابتاريخ)02)و2 28ز)2021.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (15 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244570.

256I

NOVATIS

 COMPLEXE INDUSTRIEL ET
LOGISTIQUE MAROCAIN
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

NOVATIS

Lot(Al(Barakaا–اJeesr(Industriesا

zoneا–اRue(Al(Wattasiyineا–ا

Berrechidا،26202ا،اIndustrielleا

MAROC

COMPLEXE INDUSTRIEL ETا

LOGISTIQUE MAROCAINاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا بنا
 ملعتزاإقام7ا 2ج2ي2ا2ا  طابقا1ا

  شق7ا2ا  د را  ب8ضاءا20000ا  د را
  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
507917

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (17
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 COMPLEXE INDUSTRIEL ET

.LOGISTIQUE MAROCAIN
شر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لب8ع) تأه8لا لإعادةا لإد رةا لتأجيرا
أشكال) لجم8عا ل ألر �ضيا  ملبانيا
 ملمتلكاتا  ريف78ال وحضري7ا ألخرى)
لكذ كاتشي8داجم8عاأن2 عا ملباني) (،

لخدم7ا ألر �ضيالقطعا ألر �ضي.
  ترليجا  عقاريابكاف7اأشكا ه.

 ملش2رةا  عقاري7.
) الستح2 حاعلىاحص7األامصلح7)
فياجم8عا  شركاتاألا ألعمالا  تجاري7)
أل) مشابها غرضا غيرهاا  تيا هاا ألا
في) نشاطهاا يساعدا قدا ألا مرتبطا

تط2يرا  شرك7.
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 1 2)  طابق)  بنا ملعتزاإقام7ا 2ج2ي2)
  شق7)2)  د را  ب8ضاء)20000)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داعبداهللاابد ع):))500)حص7)
بق8م7)50.000,00)درهما لحص7).

 500 ( (: شر ف7ا  ه8تمي)   س8دةا
درهم) (50.000,00 بق8م7) حص7ا

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () بد عا هللاا عبدا   س8دا
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب.
  س8دةاشر ف7ا  ه8تمياعن2 نه) ()
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () بد عا هللاا عبدا   س8دا
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723721.
257I

AFRODITA

LA MAISON DE MODE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

AFRODITA
17Avenue Prince Moulayا
TANGERا،90020ا،اAbdellahا

MAROC
LA MAISON DE MODEااشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

إنجلتر اإقام7افالكا  طابقا1ا  شق7ا
رقم2ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.23259

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
2021)تماتع8ين) 02)و2 28ز)  ملؤرخافي)
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()غ8الن)

إحساناكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (15 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244570.
252I
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Fiduciaire le point

OGMA PHARM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

Fiduciaire le point
311ا،اbd(oued(oum(errabii(oulfaا
CASABLANCA(marocا،20200
OGMA PHARMاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
منضرناا  زنق7ا3ا  رقما70ا  د را
  ب8ضاءا-ا20150ا  د را  ب8ضاءا

 ملغربا.
حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.144357

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
2016)تقرراحل) 01)دجنبر)  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  OGMA PHARM   شريكا  2ح8د)
درهم) (100.000 رأسما ها) مبلغا
تجزئ7) مقرهاا إلجتماعيا لعن2 نا
70)  د ر) 3)  رقم) منضرناا  زنق7)
20150)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)
عن) تاما ت2قفا (: ل) نت8ج7ا (  ملغرب)

  نشاط).
تجزئ7) با مقرا  تصف78ا حددا لا
70)  د ر) 3)  رقم) منضرناا  زنق7)
20150)  د را  ب8ضاء) (-   ب8ضاء)

 ملغرب.)
لاعين:

ل) ( )  غادي) ( عائش7)   س8د)ة()
 3 منضرناا  زنق7) تجزئ7ا عن2 نه) ()
عينا  شقا  د را  ب8ضاء) (70   رقم)
20150)  د را  ب8ضاء) ملغرب))

كمصفي))ة() لشرك7.
لعندا إلقتضاء) وحدلد) (
علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا
تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما
  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 24 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

أبريل)2019)تحتارقم)700732.
259I

AFRODITA

LA MAISON DE MODE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

AFRODITA
17Avenue Prince Moulayا
TANGERا،90020ا،اAbdellahا

MAROC
LA MAISON DE MODEاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

إنجلتر اإقام7افالكا  طابقا1ا  شق7ا
رقم2ا-ا90000اطنج7ا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.23259
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تم) (2021 و2 28ز) (02 في)  ملؤرخا
قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا
«700.000)درهم«)أيامن)»100.000 
عن) درهم«) (200.000« إلى) درهم«)
دو2ن) معا مقاص7ا إجر ء) ( (: طريق)
  شرك7ا ملحددةا ملقد رالا ملستحق7.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (15 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244570.

260I

NOVATIS

MAGI CORPORATION
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

NOVATIS
Lot(Al(Barakaا–اJeesr(Industriesا
zoneا–اRue(Al(Wattasiyineا–ا
Berrechidا،26202ا،اIndustrielleا

MAROC
MAGI CORPORATIONاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
سم78,اإقام7اشهرز دا3اطابقا5ا
  شق7ا22ا  د ر  ب8ضاءا20000ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا
 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا
502099

في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (24
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 MAGI (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.CORPORATION
•)  عمل) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
علىاتحق8قاجم8عا ملشاريعافياجم8ع)
 مل االت)،)لالاس8ماا ملا 78ال  تجاري7)
ل  عقاري7) ل  بحري7ا ل  صناع78ا
من) (، ل  زر ع7ال  س8اح7ال  تعدون)
خاللا الستح2 حاعلىاحص7افياهذه)
شركات) إنشاء) خاللا منا  مل االتا
أل) لرعاو7.) (، لمساهمات) (، جدودة)
 الكتتاباألاشر ء) ألسهماألاحق2ق)
  شرك7األا الندماجاألا  تحا فاأل)

 ملشرلعا ملشتركاألاغيراح ك)؛
جم8عا وخدماتا إلد ري7) أد ء) (•
ل ملحاسب78) (، ل  تجاري7) (، ل ملا 78) (،
ل إلد رة) (، لتكن2 2ج8اا ملعل2مات) (،
،) نفسهاالو م8عا  شركاتا  تياقد)
تمتلكاألاالاتمتلكافيها)،)بشكلامباشر)

ألاغيرامباشر)،)حص7)؛
•)  ق8امابأيامشارك7امباشرةاأل)
بأي) ألا أشكا هاا بجم8عا مباشرةا غيرا
لس8ل7ابماافياح كا الندماجافياجم8ع)
ل التحاد ت) ل ملؤسساتا   شركاتا
لمجم2عاتا ملصاوحا القتصادو7)
 ألخرىا  تياتماإنشاؤهااألا  تياسيتم)

إنشاؤهااملمارس7اجم8عا ألنشط7)؛
إد رةا ملحافظا أللر قا ملا 78) (•
أي) عنا ألا أللر قا ملا 78ا  صادرةا

شخصا عتباري)،)عاماألاخاص
جم8ع) تشغ8لا فيا •) ملشارك7ا
قب2ل) (، ل هذ ا  غرض) (،   شركات)
ل  رقاب7) تف2يضاتا إلد رةا جم8عا
تف2يض) بدلنا ألا معا ل إلد رةا
  صالح8اتافيا  شركاتا  تياس8ك2ن)

 هاامصلح7افيها)؛

لنقل) لشر ء) ل قتناء) در س7ا (•

جم8ع) لمنحا لب8عا لتشغ8لا لتبادلا

ل  تر خ8ص) بر ء تا الختر عا

ل  عالمات) ل  عمل8اتا ل ملنتجاتا

  تجاري7.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 5 طابق) (3 شهرز د) إقام7ا سم78,)

 20000 22)  د ر  ب8ضاء)   شق7)

  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

رأسمالا  شرك7:)) مبلغا

مقسم) درهم،) (97.020.000,00

كا تالي):

بد ع) عبدا  رحمانا   س8دا

بق8م7) حص7ا (970.199  :

97.019.900,00)درهما لحص7).

  س8دةاص2ف8اابنحدل):))1)حص7)

بق8م7)100,00)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

بد ع) عبدا  رحمانا   س8دا

ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا عن2 نه) ()

 20000  24 7,  رقم) شارع)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.

  س8دةاص2ف8اابنحدلاعن2 نه) ()

شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا

20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

بد ع) عبدا  رحمانا   س8دا

ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا عن2 نه) ()

 20000  24 7,  رقم) شارع)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 23 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723266.

261I
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NOVATIS

AB CORP
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

NOVATIS
Lot(Al(Barakaا–اJeesr(Industriesا
zoneا–اRue(Al(Wattasiyineا–ا
Berrechidا،26202ا،اIndustrielleا

MAROC
AB CORPاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا
سم78,اإقام7اشهرز دا3اطابقا5ا
  شق7ا22ا  د ر  ب8ضاءا20000ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

507723
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (24
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 AB (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CORP
•)  عمل) (: غرضا  شرك7ابإوجاز)
علىاتحق8قاجم8عا ملشاريعافياجم8ع)
 مل االت)،)لالاس8ماا ملا 78ال  تجاري7)
ل  عقاري7) ل  بحري7ا ل  صناع78ا
من) (، ل  زر ع7ال  س8اح7ال  تعدون)
خاللا الستح2 حاعلىاحص7افياهذه)
شركات) إنشاء) خاللا منا  مل االتا
أل) لرعاو7.) (، لمساهمات) (، جدودة)
 الكتتاباألاشر ء) ألسهماألاحق2ق)
  شرك7األا الندماجاألا  تحا فاأل)

 ملشرلعا ملشتركاألاغيراح ك)؛
جم8عا وخدماتا إلد ري7) أد ء) (•
ل ملحاسب78) (، ل  تجاري7) (، ل ملا 78) (،
ل إلد رة) (، لتكن2 2ج8اا ملعل2مات) (،
،) نفسهاالو م8عا  شركاتا  تياقد)
تمتلكاألاالاتمتلكافيها)،)بشكلامباشر)

ألاغيرامباشر)،)حص7)؛

•)  ق8امابأيامشارك7امباشرةاأل)
غيرامباشرةافياجم8عاأشكا هااألابأي)
لس8ل7ابماافياح كا الندماجافياجم8ع)
ل التحاد ت) ل ملؤسساتا   شركاتا
لمجم2عاتا ملصاوحا القتصادو7)
 ألخرىا  تياتماإنشاؤهااألا  تياسيتم)

إنشاؤهااملمارس7اجم8عا ألنشط7)؛
إد رةا ملحافظا أللر قا ملا 78) (•
أي) عنا ألا أللر قا ملا 78ا  صادرةا

شخصا عتباري)،)عاماألاخاص
جم8ع) تشغ8لا فيا •) ملشارك7ا
قب2ل) (، ل هذ ا  غرض) (،   شركات)
ل  رقاب7) تف2يضاتا إلد رةا جم8عا
تف2يض) بدلنا ألا معا ل إلد رةا
  صالح8اتافيا  شركاتا  تياس8ك2ن)

 هاامصلح7افيها)؛
لنقل) لشر ء) ل قتناء) در س7ا (•
جم8ع) لمنحا لب8عا لتشغ8لا لتبادلا
ل  تر خ8ص) بر ء تا الختر عا
ل  عالمات) ل  عمل8اتا ل ملنتجاتا

  تجاري7..
شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 5 طابق) (3 شهرز د) إقام7ا سم78,)
 20000 22)  د ر  ب8ضاء)   شق7)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
97.020.000)درهم،)مقسماكا تالي:

 970.199 ( (:   س8داأشرفابد ع)
97.019.900,00)درهم) حص7ابق8م7)

 لحص7).
حص7) (1 ( (: بد ع)   س8داعبدهللاا

بق8م7)100,00)درهما لحص7).)
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () بد عا أشرفا   س8دا
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب.
عن2 نه) () بد عا عبدهللاا   س8دا
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () بد عا أشرفا   س8دا
شارع) ل مل8ل2دي,) تجزئ7ا  تازيا
20000)  د ر  ب8ضاء)  24 7,  رقم)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 22 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)723574.
262I

EDI COMPTA

 ECOLE NOUR DE
L’ENSEIGNEMENT PRIVE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

EDI COMPTA
14اAV ARABIE SAUDITE VN FESا

FES(MAROCا،30000ا،
ECOLE NOUR DEا

L’ENSEIGNEMENT PRIVEا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما14ا
تجزئ7ا  يزوداحيازيت2ناصفرلا-ا

31000اصفرلا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3339
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 أبريل) (22
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 ECOLE(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 
 NOUR DE L’ENSEIGNEMENT

.PRIVE
:)  تعل8م) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 وخص2�ضي.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- تجزئ7ا  يزوداحيازيت2ناصفرل) (14

31000)صفرلا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا
درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (:   س8دا ن2 را  بنعي�ضي)
حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا ن2 را  بنعي�ضيا
21)  قرليين) رقم) بانفساجا شاعا

نرجسافاس)30000)فاسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()   س8دا ن2 را  بنعي�ضيا
21)  قرليين) رقم) بانفساجا شاعا

نرجسافاس)30000)فاسا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2ن28) (02 بتاريخ) (  البتد ئ78ابصفرل)

2021)تحتارقم)332.
263I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 LOBORATORY FOX
SOFTWARE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
125اbd abdelmoumenا

3eme(etg(N°11اwalili(parcا
،20360ا،CASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

LOBORATORY FOX SOFTWAREا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ابالسا
م2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقما5ا
 قام7ا  نصرعمارةا22ا  طابقا6ا-ا

22026ااطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

117719
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (27
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
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ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.LOBORATORY FOX SOFTWARE

جم8ع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 وخدماتا ملتعلق7ابتط2يراتكن2 2ج8ا)

لإنشاء)  بر مج) ل  برمج7ا  ملعل2ماتا

لتصم8مام2 قعا  2يب.
ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

بالسام2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقم)

 -  6 22)  طابق) 5) قام7ا  نصرعمارة)

22026))طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 TECHNOLOGY   شرك7)

حص7) (CAPITAL INVEST  :  999

بق8م7)100)درهما لحص7).

محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا

  ساحلي):))1)حص7ابق8م7)100)درهم)

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 TECHNOLOGY   شرك7)
ز لي7) عن2 نه) () ( (100.000 INVEST

بالسام2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقم)

 6 22)  طابق) 5) قام7ا  نصرعمارة)

طنج7)22026))طنج7ا ملغرب.

محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا
  ساحلياعن2 نه) ()أبيا  عالء) ملعري)
 11016 17)طنج7) 12)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا
  ساحلياعن2 نه) ()أبيا  عالء) ملعري)
 11016 17)طنج7) 12)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (23 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)243795.

264I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

STG TELEMATICS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
125اbd abdelmoumenا

3eme(etg(N°11اwalili(parcا
،20360ا،CASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

STG TELEMATICSاشرك7اح تا
 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ابالسا
م2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقما5ا
 قام7ا  نصرعمارةا22ا  طابقا6ا
طنج7ا-ا22026اطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

243794
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (27
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 STG (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TELEMATICS
((: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
لتس2يقا ملنتجات) لت2زيعا  ستير دا

  تكن2 2ج78.
ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
بالسام2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقم)
 6 22)  طابق) 5) قام7ا  نصرعمارة)

طنج7)-)22026)طنج7ا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 TECHNOLOGY   شرك7)
حص7) (CAPITAL INVEST  :  999

بق8م7)100)درهما لحص7).
محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا
  ساحلي):))1)حص7ابق8م7)100)درهم)

 لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

 TECHNOLOGY   شرك7)

ز لي7) عن2 نه) () ( (100.000 INVEST

بالسام2الياعبدا  عزيزالا  زالق7ارقم)

 6 22)  طابق) 5) قام7ا  نصرعمارة)

22026)طنج7ا ملغرب.

محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا

  ساحلياعن2 نه) ()أبيا  عالء) ملعري)

 11016 17)طنج7) 12)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

محمدعدنانا  2 س8ني)   س8دا

  ساحلياعن2 نه) ()أبيا  عالء) ملعري)

 11016 17)طنج7) 12)  طابق) عمارة)

طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2ن28) (23 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)117719.

265I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 AFRIK DEVELOPPEMENT

 POUR LES TRAVAUX ET LES

SERVICES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

125اbd abdelmoumenا

3eme(etg(N°11اwalili(parcا

،20360ا،CASABLANCAا

CASABLANCA MAROC

AFRIK DEVELOPPEMENTا

POUR LES TRAVAUX ET LESا

SERVICESاااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياطريقا

قن8طرة،اتجزئ7امبرلك7،اعمارةا2،ا

شق7ا3اااا11000اسالا ملغرب.

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.13497

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تع8ين) تما (2021 ماي) (10 في)  ملؤرخا
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()جدي)

فاطم7اكمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (05 بتاريخ) ( بسال)  البتد ئ78ا

2021)تحتارقم)616.
266I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

 ASSURANCE LA
CONTINENTALE
إعالنامتعددا  قر ر ت

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
125اbd abdelmoumenا

3eme(etg(N°11اwalili(parcا
،20360ا،CASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

ASSURANCE LAا
CONTINENTALEا»شرك7اا

 ملساهم7«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما14،ا
  طابقا2،اشارعام2الياسل8ماناعينا
  سبعا-اا-ا20000ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب.
»إعالنامتعددا  قر ر ت«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.332063

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)
 ملؤرخافي)04)ماي)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)
قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)
إلى) تح2يلا  شكلا  قان2نيا لشرك7ا

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة
قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

إنهاء)مهاما ملدورين
قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)
نهاو7امدةالالو7امف2ضا وحسابات)

على) ونصا 4:)  ذيا رقم) قر را
بدول) تع8ينا  س8دةا ماولي:)
ص2ف8ا، وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78)
بتاريخ) CB31127،) ملزد دةا رقم)
مغرب78،) 20/11/1970،بجنس78ا
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  قاطن7اب:)مدون7ا  2فاء)عمارة)162 
9،) ملحمدو7،بصفتهاا ملسيرة) شق7)
-إعادة) غيرمحدلدة) ملدةا   2ح8دةا

ص8اغ7ا  قان2نا ألسا�ضيا لشرك7)
لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)
بندارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

  شكلا  قان2ني
على) ونصا 17:)  ذيا رقم) بندا

ماولي:) ملسير
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722329.

267I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

 EASTERN KITCHEN SARL 
AU

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI
،اAbou(Bakr(Arrazi(n°8ا.avا
Tanger(MAROCا،90000

اEASTERN KITCHEN SARL AUاا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا3°ا

26BOULEVARD MOHAMED Vا
90000ا-اLOCAL(Nاطنج7ا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112173
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (24
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. EASTERN KITCHEN SARL AU

خدمات) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  2جباتا  سريع7.

 °3 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 26BOULEVARD MOHAMED V

LOCAL N - 90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 100 ( (:   س8دامحمدارضااواماني)

حص7ابق8م7)1.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

واماني) رضاا محمدا   س8دا

عن2 نه) ()زنف7اصنهاج7اطابق)7)شق7)

13 90000)طنج7ا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

واماني) رضاا محمدا   س8دا

عن2 نه) ()زنف7اصنهاج7اطابق)7)شق7)

13 90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244260.

262I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

ERRAOUD AL ARABI
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

خفضارأسمالا  شرك7

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESEا

SARL

RES SOFIA PALMERAIE IMMا

AV(ABDELKRIMا,F(N106ا

KHETTABI RES SOFIAا

،PALMERAIE(IMM(F(N106ا

MARRAKECH(MAROCا،40000

ERRAOUD AL ARABIاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتعالن78ا

إبناطف8لارقما20ا  طابقا1اإقام7ا

 وحمر اأمرشيشامر كشا-ا40000ا

مر كشا ملغرب.

خفضارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22749

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2021 و2ن28) (24 في)  ملؤرخا

بمبلغ) رأسمالا  شرك7ا خفضا

من) أيا درهم«) (4.500.000« قدره)

 100.000« إلى) درهم«) (4.600.000»

عدد)) تخف8ضا (: طريق) عنا درهم«)

 ألسهم.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)22749.

269I

PRIKAL

PRIKAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

رفعارأسمالا  شرك7

PRIKAL

Zone(industrielleا688اLOTا

،20000ا،اNOUACERا,SAPINOا

CASABLANCA MAROC

PRIKALاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا ملنطق7ا

  صناع78اسابين2,ا  تجزئ7ارقما

622,ا  ن2 صر,ا  د ر  ب8ضاءا-ا

20000ا  د ر  ب8ضاءا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.357611

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

رفع) تما (2021 ماي) (24 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا

من) أيا درهم«) (4.500.000»

 5.000.000« إلى) درهم«) (500.000»

درهم«)عناطريق):))إدماجا حت8اطياأل)

أرباحاألاعالل تاإصد رافيارأسا ملال.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 10 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)722162.

270I

LAHBABI AUDIT & CONSEIL

 HORIZON

D’INTELLIGENCE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

LAHBABI(AUDITا&اCONSEIL

45ا،اشارعاوخضراغ8النا،ا  طابقا

 وخامسا،اشق7ا404اإقام7ا  2طن78ا

، ملدون7ا و دودة،افاسا،ا30100،ا

فاسا ملغرب

HORIZON D’INTELLIGENCEا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا399ا
 ملكتبا5ا  طابقا2اجناتا  زيت2ن1ا

بنس2دةافاسا-ا30020افاسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62739

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.HORIZON D’INTELLIGENCE

:)  غرض) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

منا  شرك7اه2افيا ملغربالفيا وخارج)

وحساب) ألا وحسابهاا وخاصا س2 ء)

أطر فاثا ث7

تجارةا و مل7ال  تجزئ7ال ستير د)

لتصدوراجم8عاأن2 عا  بضائع

بكل) ل ألعمالا با در ساتا   ق8اما

أن2 عها

ل  تط2ير) تجهيزا  بناء) أعمالا

ل ملكاتب) ل ملنازلا   عقاريا لف8التا

ل ملباني

تقدوما وخدماتا لشركات)

(، مجالا الستشار ت) فيا ل إلد ر تا

لالاس8ماا  تدريبال  ت2ظ8فالجم8ع)

 وخدماتا ملماثل7األاح تا  صل7
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مشارك7ا  شرك7ابجم8عا  2سائل)

فياجم8عا  شركاتا  تياتماإنشاؤها)

ألا  تياسيتماإنشاؤهاال  تياقداتك2ن)

مرتبط7ابهدفا  شرك7.

 399 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

جناتا  زيت2ن1  (2 5)  طابق)  ملكتب)

بنس2دةافاس)-)30020)فاسا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 50 ( (: (   س8دا وحسينا  تم8مي)

حص7ابق8م7)5.000)درهما لحص7).

  س8دارش8داقندل�ضي):))25)حص7)

بق8م7)2.500)درهما لحص7).

 25 ( (: (   س8دةا  8نااف8تك2فسكا)

حص7ابق8م7)2.500)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دا وحسينا  تم8مي))

زنق7ا فنياس8دي) (11 رقم) عن2 نه) ()

 بر ه8مافاس)30000)فاسا ملغرب.

قندل�ضياعن2 نه) ()   س8دارش8دا

إقام7) (29 شق7) زنق7ا الا م8ن7ا (9

30000)فاس) عمرا وخ8اماماجافاس)

 ملغرب.

ف8تك2فسكا))   س8دةا  8ناا

 29 زنق7ا الا م8ن7اشق7) (9 عن2 نه) ()

إقام7اعمرا وخ8اماماجافاس)30000 

فاسا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

قندل�ضياعن2 نه) ()   س8دارش8دا

إقام7) (29 شق7) زنق7ا الا م8ن7ا (9

30000)فاس) عمرا وخ8اماماجافاس)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)62739.

271I

FIDLOUK

MULA  AGRI

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

تأسيساشرك7

FIDLOUK

216,شارعا20اغشتا  قصرا  كبيرا،ا

92150،ا  قصرا  كبيرا ملغرب

AGRIااMULAاشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

  قاودامنص2رارقما22اا-ا16150ا

مشرعابلقصيريا ملغربا

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

671

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (29

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

  MULA(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.AGRI

:) ألعمال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل وخدماتا  فالح78.

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 16150  -   22 رقم) منص2را   قاودا

مشرعابلقصيريا ملغرب).

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةاص2ن8اام2ال):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةاص2ن8اام2الاعن2 نه) ()رقم)

42)شارعامحمدا  زرقط2ني))92000 

  عر ئشا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةاص2ن8اام2الاعن2 نه) ()رقم)

42)شارعامحمدا  زرقط2ني))92000 

  عر ئشا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

بتاريخ) ( بلقصيري) بمشرعا  البتد ئ78ا

12)و2 28ز)2021)تحتارقم)120.

272I

STE TIB COMPT SARL AU

NAIMA CIMENT

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

ت2س8عانشاطا  شرك7)

STE TIB COMPT SARL AU

لزنق7) شارعا ملر بطينا ملتقىا

رقم) مكتبا بغد ديا إقام7ا   بخاريا

05)،)60000،)لجدةا ملغرب

ح ت) شرك7ا (NAIMA CIMENT

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د

تجزئ7) مقرهاا الجتماعيا لعن2 نا

 60000 (- تازة) زنق7ا (05 رقم) جفالا

لجدةا ملغرب.

ت2س8عانشاطا  شرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري)

.19209

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

تمت) (2021 و2ن28) (24 في)  ملؤرخا

نشاط) إلىا إضاف7ا ألنشط7ا  تا 78ا

  شرك7ا وحالي):

عاملا ملحاجر.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

و2 28ز) (09 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2531.

273I

  2كا 7ا  عام7ا لخدمات

Crèche Dounia & Z
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

  2كا 7ا  عام7ا لخدمات

ساح7ا  عد  7ا،ا93100،ا  فن8دقا

 ملغرب

Zا&اCrèche(Douniaااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

 الر�ضيا  عمارةارقما129اطريقا

  رباطاا-ا90000اطنج7ا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

112421

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (15

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 Crèche(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. Dounia & Z

غرضا  شرك7ابإوجاز):)حضان7.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

طريق) (129 رقم)  الر�ضيا  عمارةا

  رباط))-)90000)طنج7ا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8دةادن8اا زناقي):))1.000)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () دن8اا زناقيا   س8دةا

 129 عمارة) (17 مجم2ع7) (2   عرفان)
ط)2)رقم)11 90000)طنج7ا ملغرب.
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ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () دن8اا زناقيا   س8دةا

 129 عمارة) (17 مجم2ع7) (2   عرفان)
ط)2)رقم)11 90000)طنج7ا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6504.

274I

MOORISH

KHALIL MARWANE
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

MOORISH

39اشارعا الاواق2تا  طابقا5اشق7ادا

،ا20020،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

KHALIL MARWANEاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياز لي7ا

شارعاعبدا مل2منالازنق7اسم78،ا

إقام7اشهرز دا3ا  طابقا4ا  رقما20ا

  نخ8لا  د را  ب8ضاءا20340ا  د را

  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510309

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.KHALIL MARWANE

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء) ملتن2ع7.
ز لي7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

سم78،) زنق7ا لا عبدا مل2منا شارعا

إقام7اشهرز د)3)  طابق)4)  رقم)20 

20340)  د ر)   نخ8لا  د را  ب8ضاء)

  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:

 10 ( (: فاطم7ا وحاتمي)   س8دةا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (30 ( (: خل8ل) ن2را   س8دةا

بق8م7)100)درهما لحص7).

حص7) (30 ( (: خل8ل) زيدا   س8دا

بق8م7)100)درهما لحص7).

TAFILETTA :  30)حص7)   شرك7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دةافاطم7ا وحاتمياعن2 نه) ()

ناصحا  دون) زنق7ا (3 3) قام7ا نفا)

321) ملعاريفا  د ر) شق7) (2 طابق)

20000)  د را  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب.

 3 عن2 نه) () خل8لا ن2را   س8دةا

 قام7ا نفا)3)زنق7اناصحا  دوناطابق)

321) ملعاريفا  د را  ب8ضاء) 2)شق7)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

 3 عن2 نه) () خل8لا زيدا (   س8د)

 قام7ا نفا)3)زنق7اناصحا  دوناطابق)

321) ملعاريفا  د را  ب8ضاء) 2)شق7)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

عن2 نه) () (TAFILETTA   شرك7)

 12201 (   2الواتا ملتحدةا المريك78)

  2الواتا ملتحدةا المريك78))  2الوات)

 ملتحدةا المريك78).

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دةافاطم7ا وحاتمياعن2 نه) ()

ناصحا  دون) زنق7ا (3 3) قام7ا نفا)

321) ملعاريفا  د ر) شق7) (2 طابق)

20000)  د را  ب8ضاء)   ب8ضاء)

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 12 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726351.

275I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

BONOCALL SARL AU
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

،اAbou(Bakr(Arrazi(n°8ا.avا

Tanger(MAROCا،90000

BONOCALL SARL AUااشرك7ا

ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا

مسنان7،ا  طابقا ألر�ضي،اتجزئ7ارقما

6929ا،أماماس2قا  قربا-ا90000ا

طنج7ا ملغرب.

تح2يلاا ملقرا الجتماعيا لشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.102937

قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا

 ملؤرخافي)24)و2ن28)2021)تم))تح2يل))

من)  ملقرا الجتماعيا وحاليا لشرك7ا

»حيامسنان7،)  طابقا ألر�ضي،)تجزئ7)
(- س2قا  قرب) ،أماما (6929 رقم)

90000)طنج7ا ملغرب«)إلى)»36)شارع)

(- عبداهللاا  طابقا  ثاني) بنا عاللا

90000)طنج7)) ملغرب«.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)244352.

276I

POWER BUSINESS DECISION

 BEST LAND

)DEVLOPPEMENT )SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

POWER BUSINESS DECISION

RUE(IBNOU(KHALOUIAاN12ا

5اRESIDENCE(AMINA(APPAT(Nا

،CASABLANCA(CASABLANCAا

CASABLANCA(MAROCا،20200

BEST LAND DEVLOPPEMENTا

SARL)(اشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما

55،اشارعا  زرقط2ني،امنطق7ا

  زرقط2ني،ا  طابقا أللل،اQ.Hا-ا

  د را  ب8ضاء،ا ملغربا-ا02220ا د را

  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509511

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (17

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 BEST (: بمختصراتسم8تها)  إلقتضاء)

.(LAND DEVLOPPEMENT (SARL

أعمال) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

أعمال) ل  تقس8ما   ترليجا  عقاريا

  بناء) ملختلف7.
رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

منطق7) شارعا  زرقط2ني،) (،55

 -  Q.H   زرقط2ني،)  طابقا أللل،)

  د را  ب8ضاء،) ملغرب)-)02220) د ر)

  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

  س8داكانيتاعبدا وحم8د)):))450 

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داألهابيان2فل)):))100)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 225 ( (: (   س8دا  يز لا  بدلي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داح ارامحمد)):))225)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عبدا وحم8د) كانيتا   س8دا

عن2 نه) ()دل راز لي7ابناأحمد)32549 

بناأحمدا ملغرب.
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عن2 نه) () ( ن2فل) ألهابيا   س8دا
(،25 رقم) قطع7ا (IMMO 1  المت8از)
با د را  ب8ضاء) (162974 ب2عزة) د را

 ملغرب.
عن2 نه) ()   س8دا  يز لا  بدليا
خريبك7) (1650 خريبك7) عقارا  فتحا

 ملغرب.
عن2 نه) () محمدا ح ارا   س8دا
ف8ال)06)شارعام2الياو2سفا  د خل7)

خريبك7)21202)خريبك7ا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ن2فلا ألهابيا   س8دا
ب2عزة) د را (25 رقم) تقس8ما  تميزا
  د را  ب8ضاء) ملغرب)162974)  د ر)

  ب8ضاء) ملغرب
عن2 نه) () محمدا ح ارا   س8دا
ف8ال)06)شارعام2الياو2سفا  د خل7)

خريبك7)21202)خريبك7ا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 05 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.
277I

ZADIUM

ZADIUM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7
ZADIUM

27اSOUS(SOL(IMMEUBLEاN°39ا
،اMEKNESا05120247اTFا3اGHا

MEKNESا،50000ا ملغرب
ZADIUMاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياN°39ا
GH3ا27اSOUS(SOL(IMMEUBLEا
50000ا-اMEKNESا05120247اTFا

مكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

53243
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (09
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ZADIUM
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 FABRICANT DE PRODUITS
 COSMETIQUES COSMETIQUE
 IMPORTATION ET

. EXPORTATION
 N°39 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 SOUS SOL IMMEUBLE 27 GH3
 TF 05120247 MEKNES - 50000

مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ز دو7) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8دامحمداز دو7اعن2 نه) ()رقم)
3)درباس8ديا ملكيا  قصب7امكناس)

50000)مكناسا ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8دامحمداز دو7اعن2 نه) ()رقم)
3)درباس8ديا ملكيا  قصب7امكناس)

50000)مكناسا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)3415.
272I

Etude Notarialeدو2 نا  ث2ث8قا  عصري

H.O BOUGHAZ IMMO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

دو2 نا  ث2ث8قا  عصريEtudeا
Notariale

Rue(Ahfirا,Quartier(de(la(plageا
38اeme(etage(nا6ا,Rce(Nouhaا
Rue(Ahfirا,Quartier(de(la(plageا
،38اeme(etage(nا6ا,Rce(Nouhaا

TANGER(Marocا،90000
H.O BOUGHAZ IMMOاشرك7ا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيامكناسا،ا
 عام7ادبيا ا  شق7ارقما11،ا  طابقا
  سادسا و يشا مللكياا-ا50020ا

مكناسا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

52477
في) مؤرخا م2ثقا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2020 أكت2بر) (09
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 H.O (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.BOUGHAZ IMMO
ب8ع) :)شر ء) غرضا  شرك7ابإوجاز)
،) إلد رة)،تس8يرابا كر ء) لابغيرها كل)

  عقار تا لا الم2 لا  عقاري7).
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)مكناس)،)
11،)  طابق)  عام7ادبيا ا  شق7ارقم)
 50020 (- (   سادسا و يشا مللكي)

مكناسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 100 ( (: (   س8داحسنا  2عماري)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داحسنا  2عماري))عن2 نه) ()
(،33 زنق7) (،3 حيا الملا  شطر)

رقم121 50020)مكناس)) ملغرب).
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
  س8داحسنا  2عماري))عن2 نه) ()
(،33 زنق7) (،3 حيا الملا  شطر)

رقم121 50020)مكناس)) ملغرب)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
مارس) (03 بتاريخ) (   تجاري7ابمكناس)

2021)تحتارقم)1102.

279I

OREA

TRYPTIK CAPITAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

OREA
RES(Mا،20000ا،اCASA(MAROC
100.000اTRYPTIKاشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا295اشارعا
عبدا مل2منالزنق7ابير�ضياطابقا5ا
رقما37ا-ا20340ا  د را  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510755
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (01
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TRYPTIK 100.000
تأجير) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
أل) ل ستغاللا  عقار تا ململ2ك7ا

 ملؤجرة.
عن2 نا ملقرا الجتماعي):)295)شارع)
عبدا مل2منالزنق7ابير�ضياطابق)5)رقم)
37 - 20340)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا
  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)
درهم،)مقسماكا تالي:

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () (AUDECEO   شرك7)
رقم) (9 شارعا  زرقط2نياطابق) (265

92 20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.
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 BONZAI   شرك7)

عن2 نه) () (COMMUNICATION
عبدا  رز قا ملعارف) عليا زنق7ا (2

20370)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
و2سفا  2دغيري)   س8دا

رياض) تجزئ7ا (25 قطاع) عن2 نه) ()

13)حيا  رياض))   عط2را قام7ا ارقم)

10100)  رباطا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26121.

220I

International Juris Consulting

Raihal Invest
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لفاةاشريك

International Juris Consulting

،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا

TANGER(Tangerا،90000

Raihal Investااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا2اشارعا

بل 8كاا-ا90000اطنج7ا ململك7ا

 ملغري7.

لفاةاشريك
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.73799

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

 ملؤرخافي)29)و2ن28)2021)تما إلعالم)
)  عل2ي) حسن) ب2فاةا  شريكا

على) حصصها ت2زيعا لا   سل8مانيا

) رسما إلر ث7ا ملؤرخافي)23 
ً
  2رث7اتبعا

و2ن28)2021)با شكلا ألتي):
أسام7ا  عل2ي)   س8د)ة()

  سل8ماني))،))500)حص7).

  س8د)ة()وحيىا  عل2يا  سل8ماني))

،))500)حص7).

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6577.

221I

International Juris Consulting

Raihal Invest
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

International Juris Consulting
،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا

TANGER(Tangerا،90000
Raihal Investااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا2اشارعا
بل 8كاا-ا90000اطنج7ا ململك7ا

 ملغري7.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.73799

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (29  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
  عل2يا  سل8مانياأسام7اكمسيراآخر

تبعاا 2فاةا ملسير.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6577.

222I

International Juris Consulting

Raihal Invest
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7

International Juris Consulting
،10ا°Apt(Nا45ااAve(Mohamed(Vا

TANGER(Tangerا،90000
Raihal Investااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا2اشارعا
بل 8كاا-ا90000اطنج7اا ململك7ا

 ملغري7.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.73799

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (29  ملؤرخافي)
جدودا لشرك7ا  س8د)ة() مسيرا
  عل2يا  سل8مانياوحيىاكمسيراآخر

تبعاا 2فاةا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (14 بتاريخ) (   تجاري7ابطنج7)

2021)تحتارقم)6577.
223I

paradis

 CENTRE PNEUMATIQUE
ZAYANE

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

paradis
casa(casa،ا،20200اcasa(maroc
CENTRE PNEUMATIQUEا
ZAYANEاشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا96اشارعا
 نفاا قام7ا وخريفارقما91ا-ا20220ا

  د ر  ب8ضاءا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502267
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 مارس) (29
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 CENTRE PNEUMATIQUE

.ZAYANE
تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  ع الت).
96)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 نفاا قام7ا وخريفارقم)91 - 20220 

  د ر  ب8ضاء) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: يسرى) (   س8دةات2شنى)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

يسرىاعن2 نه) () (   س8دةات2شنى)

حمري7)) حيا (142 رقم) تجزءةا الرزا

20220)خن8فرةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

يسرىاعن2 نه) () (   س8دةات2شنى)

حمري7)) حيا (142 رقم) تجزءةا الرزا

20220)خن8فرةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 07 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

ماي)2021)تحتارقم)502267.

224I

MBGA

L’étincelle
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

MBGA

BD(ZERKTOUNI(Nا275اNا

،20050ا،BD(ZERKTOUNIا275ا

CASABLANCA MAROC

L’étincelleاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياحيا
 الزدهارا,رقما344ا,  2 زيسا2ا,ا

  طابقا الر�ضياا-ا40100امر كشاا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

116973

في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.L’étincelle

ل) إد رةا (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

تس8يرامقهىالسناك.
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حي) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 ,  2 ,  2 زيس) (344 ,رقم)  الزدهار)
مر كش)) (40100 (- (   طابقا الر�ضي)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
  س8داأو2باب2ط8ب):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داعادلاب2ط8ب):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا
لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () ب2ط8با أو2با   س8دا
 46300  64 رقم) ف8الا أجنديسا حيا

  28سف78)) ملغرب.
عن2 نه) () ب2ط8با عادلا   س8دا
 46300  64 رقم) ف8الا أجنديسا حيا

  28سف78)) ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () ب2ط8با أو2با   س8دا
 46300  64 رقم) ف8الا أجنديسا حيا

  28سف78)) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) (   تجاري7ابمر كش)

2021)تحتارقم)116973.
225I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

VAPO CLOUD
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

STE SIMPLE CONSEIL SARL
RESIDENCE(ATLASاRDC(N°14ا
OMAR(BENJELLOUNا12اRUEا
30000ا،ا.ATLAS(FES،افاسا ملغرب

VAPO CLOUDاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

 الر�ضيااتجزئ7ا  سن2راملعبا وخ8لاا
 ملدون7ا و دودةارقما12افاساا-ا

30000افاسا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

62245
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (23
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 VAPO (:  إلقتضاء)بمختصراتسم8تها)

.CLOUD
بائع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

مستلزماتا  تدخينابا تقس8ط
  تجارةا ملختلف7

  تصدورال الستير د.
:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
 الر�ضي))تجزئ7ا  سن2راملعبا وخ8ل))
(- ( فاس) (12 رقم)  ملدون7ا و دودةا

30000)فاسا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 70.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 700 ( (: ( ب2عسرياا ومن)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) ()) (   س8داب2عسرياا ومن)
7حي) شق7) ن2نبرا (12 زنق7) (12 رقم)
  فرحاشارعا بنا الثير))30000)فاس)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) ()) (   س8داب2عسرياا ومن)
7حي) شق7) ن2نبرا (12 زنق7) (12 رقم)
  فرحاشارعا بنا الثير))30000)فاس)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (13 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3423.

226I

FIDUCIAIRE AL QODS

MYGARA MARKET
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FIDUCIAIRE AL QODS
363اANGLE AV MED V ETا

،23000ا،ETAGEا°3اHASSAN(IIا
BENI MELLAL MAROC

MYGARA MARKETاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا وتا

تيسل8تادل راصابرياا-ا23000ابنيا
ماللا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

11717
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MYGARA MARKET
:)ب8عا مل2 د) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  غذ ئ78
ب8عا  تبغابا تقس8ط.

:) وت) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
بني) (23000 (- ( تيسل8تادل راصابري)

ماللا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 (   س8داكارةاعبدا  رح8م):)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
  س8داكارةاعبدا  رح8ماعن2 نه) ()
  7 زنق7) (151 رقم) (1 ش2قي) شارعا

23000)بنياماللا ملغرب.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داكارةاعبدا  رح8ماعن2 نه) ()
  7 زنق7) (151 رقم) (1 ش2قي) شارعا

23000)بنياماللا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 13 بتاريخ) ( مالل) ببنيا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)775.

227I

FLASH ECONOMIE

TECHNOHYGIENE
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7

شرك7
TECHNOHYGIENE

بمقت�ضىاعقداعرفيامحرراببركان)
قررا  شريك) (2021.05.17 بتاريخ)
 TECHNOHYGIENE(72ح8دا شرك  
زنق7ا د ن) ( (63 مقرهاا الجتماعي)

 2تيساب2 2يزا  سع8دو7امااولي:)
تح2يلا ملقرا الجتماعيا لشرك7) (-
ب2 2يز) زنق7ا د نا 2تيسا ( (63 من)
3)حي)   سع8دو7اإلى:)زنق7الجدةارقم)

 النبعاثابركان.
ت2س8عانشاطا  شرك7التعدول) (-
منا  قان2نا ألسا�ضي) (3   نصارقم)

 لشرك7.))
بكتاب7) تما إلود عا  قان2نيا
ببركان)   ضبطا لمحكم7ا البتد ئ78ا
رقم) تحتا (07/07/2021 بتاريخ)

.400/2021

222I

Fiduciaire FICOTRAV

 STE ZIDOU( شركة زيدو
)SARL

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تف2يتاحصص

Fiduciaire FICOTRAV
283ا°Avenue(Mohamed(V(Nا
0535576458ا:ERFOUD(TELا
،52200ا،0673417900/ا

ERFOUD MAROC
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شرك7ازيدلا)STE ZIDOU SARL(ا

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياقصرا

حناب2اعربا  صباحاغريساأرف2دا-ا

52200اأرف2دا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.13221

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تمت) (2021 و2ن28) (15 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):

عبدا وحك8م) )ة() تف2يتا  س8د)

من) حص7ا جتماع78ا (200 بلغالي)

)ة() )  س8د) 200)حص7ا فائدة) أصل)

 محمدالبزةابتاريخ)15)و2ن28)2021.

جمال) )ة() تف2يتا  س8د)

ب2سع8دي)100)حص7ا جتماع78امن)

)ة() )  س8د) 200)حص7ا فائدة) أصل)

 محمدالبزةابتاريخ)15)و2ن28)2021.

جمال) )ة() تف2يتا  س8د)

ب2سع8دي)100)حص7ا جتماع78امن)

)ة() )  س8د) 200)حص7ا فائدة) أصل)

و2ن28) (15 بتاريخ) سعدالليا محمدا

.2021

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (

 07 بتاريخ) ( با رش8دو7)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)331/2021.

229I

smaticomp

CHAOUIA FIELDS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

smaticomp

angle bd emile zola et rue rethelا

،20300ا،-ا7eme(étageا20اNا

casablanca maroc

CHAOUIA FIELDSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا51اشارعا
رحالا ملسك8نيا  طابقا3ارقما13ا-ا

20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510209

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.CHAOUIA FIELDS

:) النشط7) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  فالح78.

51)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 -  13 رقم) (3 رحالا ملسك8نيا  طابق)

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8داعمادا  سعدي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

 1000 (: عمادا  سعدي) )  س8دا

بق8م7)100)درهم.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () عمادا  سعديا   س8دا

 26000 ساح7ا وحري7احيا ملالح) (29

سطاتا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () عمادا  سعديا   س8دا

 26000 ساح7ا وحري7احيا ملالح) (29

سطاتا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726231.

290I

CABINET HAMZAOUI

L’ACONITE

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

حلاشرك7

CABINET HAMZAOUI

19BIS AVENUE OMAR IBN ALا

،ا8ا2E(ETAGE(NOاKHATTABا

TANGER(MAROCا،90000

L’ACONITEاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة)فياط2را  تصف78(

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا در جاا

ل 8ليارقما26اطنج7ا-ا90000اطنج7ا

 ملغرب.

حلاشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.45677

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

2020)تقرراحل) 30)دجنبر)  ملؤرخافي)

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة) شرك7ا

L’ACONITE))مبلغارأسما ها)10.000 

درهمالعن2 نامقرهاا إلجتماعيا در ج))

ل 8ليارقم)26)طنج7)-)90000)طنج7)

لج2دا ي) عدما (: ل) نت8ج7ا  ملغربا

نشاطامنهيا لاتجاريامنداسن2 ت.

با در ج)) مقرا  تصف78ا حددا لا

ل 8ليارقم)26)طنج7)-)90000)طنج7)

 ملغرب.)

لاعين:

ل) )  عمر نيا ( مريم)   س8د)ة()

 26 رقم) ل 8ليا ( عن2 نه) () در ج)

)ة() طنج7ا ملغرباكمصفي) (90000

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلد) (

علىا  صالح8اتا ملخ2 7)  ملفرلض7ا

تبل8غ) محلا لا محلا ملخابرةا  هما

  عق2دالا  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

ماي) (31 بتاريخ) ( بطنج7)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)242221.

291I

SAVOIR EXPERT

TELEMATICS SERVICES
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

SAVOIR EXPERT
RUE(IBN(BATTOUTAا05ا°اNا
،31000ا،اVILLE(NOUVELLEا

SEFROU MAROC
TELEMATICS SERVICESاشرك7ا

ح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما130ا
تجزئ7اهنداحيا  نهض7ابنصفارا-ا

31000ااصفرلا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

3323
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (30
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.TELEMATICS SERVICES
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ترك8بانظاماتحدودا مل2 قعا  عا مي)

(GPS(
. GPS(تاجراملحقات

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)رقم)130 
(- بنصفار) حيا  نهض7ا هندا تجزئ7ا

31000))صفرلا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 10.000 ( رأسمالا  شرك7:) مبلغا

درهم،)مقسماكا تالي:
 50 ( (:   س8داهشامابلغ8تياعل2ي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
  س8دامصطفىام8حي):))50)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عل2ي) بلغ8تيا هشاما   س8دا
فرنسا) (75000 فرنسا) عن2 نه) ()

فرنسا.
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  س8دامصطفىام8حياعن2 نه) ()
بنصفاراصفرل) زالغا حيا (1036 رقم)

31000))صفرلا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامصطفىام8حياعن2 نه) ()
بنصفاراصفرل) زالغا حيا (1036 رقم)

31000)صفرلا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
13)و2 28ز) بتاريخ) (  البتد ئ78ابصفرل)

2021)تحتارقم)365.

292I

MON COMPTABLE SARL

OIHNA TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

MON COMPTABLE SARL

EMEا2ا36RUE(DE(BERKANEا

،60000ا،اOUJDAا6اETAGE(APPTا

OUJDA MAROC

OIHNA TRANSااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا14ازنق7ا

محمدا دري�ضيامرأبا-ا60000الجدةا

 ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37753

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

. OIHNA TRANS

نقل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بضائعاوحسابا  غير.
زنق7) (14 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

محمدا دري�ضيامرأب)-)60000)لجدة)

 ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

حص7) (500 ( (:   س8داخا دالهن7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

500)حص7) ( (:   س8داناصرالهن7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () لهن7ا خا دا   س8دا

فج8ج)61004)فج8جا ملغرب.

عن2 نه) () لهن7ا ناصرا   س8دا

لجدة)60000)لجدةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () لهن7ا خا دا   س8دا

قصرازناك7ا وحماما  ف2قاني)61004 

فج8جا ملغرب

  س8داناصرالهن7اعن2 نه) ()شارع)

خيا ملسيرة) (32 رقم) جزرا  كناريا

60000)لجدةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (15 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2594.

293I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

FADIL ENGINEERING
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

4YOUR BUSINESSا

CONSULTING

شارعا وحسنا  تانيا قام7ا بتهالاسا

  طابقا  ثا تاشق7ا4ا،ا43150،ا

 بناجريرا ملغرب

FADIL ENGINEERINGاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  طابقا

  تانيارقما121اشارعا وحسنا  ثانياا

-ا43150ا بناجريرا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2769

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (22

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 FADIL(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

.ENGINEERING

مكتب) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  در سات.

:)  طابق) عن2 نا ملقرا الجتماعي)

121)شارعا وحسنا  ثاني))   تانيارقم)

- 43150) بناجريرا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: فض8ل) جمالا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) () فض8لا جمالا   س8دا

 266 27)ساع)  قام7ا  فردلساماس)

20000)  د ر) 22)  ب8ضاء) شق7)

  ب8ضاء) ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () فض8لا جمالا   س8دا

 266 27)ساع)  قام7ا  فردلساماس)

20000)  د ر) 22)  ب8ضاء) شق7)

  ب8ضاء) ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 14 بتاريخ) ( جرير) بابنا  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)231.

294I

karama conseil

STE AMD DECORS
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
رفعارأسمالا  شرك7

karama conseil

رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا

 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاسا

رقما33ا  شق7ارقما1ازنق7ا سام7ا

 بنازيداشارعا و يشا مللكيافاس،ا

30000،افاسا ملغرب

STE AMD DECORSاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياكلم2ا

دل را بسايساعينا  شقفافاسا-ا

30000افاسا ملغرب.

رفعارأسمالا  شرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.60133

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)

تم) (2021 و2ن28) (22 في)  ملؤرخا

قدره) بمبلغا رأسمالا  شرك7ا رفعا

«400.000)درهم«)أيامن)»100.000 

عن) درهم«) (500.000« إلى) درهم«)

أل) نقدو7ا حصصا تقدوما ( (: طريق)

ع8ن78.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (07 بتاريخ) ( بفاس)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)3336/2021.

295I

ATLANTA CONSULTING

 فاكتوي فرام                        ’’ 

’’ FACTORY FRAMES
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

ATLANTA CONSULTING

ROUTE(D‘ELا,10اKMا

2EMEا,Bا206ا°JADIDA(PL(Nا

،20000ا،اETAGE(LISSASFAا

CASABLANCA MAROC
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افاكت2يافر ما‘’اFACTORYا
FRAMESا’’ااااشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا  سفليا

دل رالالدااس8دياعبداهللاابنامسع2دا
سبتا و دودةاا-ا24000ا و دودةا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:اا
17739ا

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (12
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
((: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
 FACTORY(’‘((((((((((((((((((((((((فاكت2يافر م

.   ’’ FRAMES
مصنع) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
منا وخشب) دوك2را  2حاتا
ل أل 2من28م،) بتكار) ل  بالست8كا
بائع) صغير،) لأثاثا زخرف78ا عناصرا
بآوات)   ل2حاتا و د ري7ا ملزخرف7ا
لتجارةا  تصدور) لمرآة،) قرآن78ا

ل الستير د..
:)  سفلي) عن2 نا ملقرا الجتماعي)
دل رالالد))س8دياعبداهللاابنامسع2د)
24000) و دودة) (- ( سبتا و دودة)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 1.000 ( (: ( حاتمي)   س8دا حمدا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () ( حاتمي)   س8دا حمدا
1)  طبق7ا الللى)) 413)تجزءةا  سالم)

24000) و دودةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا
لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () ( حاتمي)   س8دا حمدا
1)  طبق7ا الللى)) 413)تجزءةا  سالم)

24000) و دودةا ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78اباو دودة))بتاريخ)02)مارس)

2021)تحتارقم)26092.
296I

LOGIFIN

RP MAROC
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

LOGIFIN
20اRESا,RUE(OUED(ZIZا

°APP(Nا,1ER(ETAGEا,CASTILLAا
TANGERا،90010ا،اTANGERا,5ا

MAROC
RP MAROCاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما59ا
شارعاتد رتاتجزئ7اباشك2ا-ا20150اا

  د را  ب8ضاءا ململك7ا ملغرب78
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

510769
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
 RP (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.MAROC
(: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
 الستشار ت)-)  تدريب)-)  هندس7افي)

 ملطاعما  تجاري7األا و ماع78.
فيا ملغرب) (،   غرضامنا  شرك7)
إد رة) فيا ه2ا ملساعدةا (، لخارجه)
في) لتط2يرا ملطاعمامناخاللالضعا
نشاطهم) مجالا فيا معرفتهاا خدمتهما
ح8ث) منا لمعرفتهاا (،  القتصادي)
  تصم8م)،)لتنظ8ما ملهام)،)لامهار ت)

فياتكن2 2ج8اا ملعل2مات.

)ومكناأناتنفذ)،)بشكلاأعم)،)أي)

ما 78) ألا تجاري7ا ألا معامل7اصناع78ا

بشكل) تتعلقا عقاري7ا ألا منق2 7ا ألا

مباشراألاغيرامباشرابغرضا  شرك7)

ألامنا ملحتملاأناتسهلات2س8عهااأل)

تط2يرها..
 59 رقم) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  20150 (- شارعاتد رتاتجزئ7اباشك2)

  د را  ب8ضاء) ململك7ا ملغرب78.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 RESTOPILOT :  510   شرك7)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8دامحمدافكري):))245)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

 245 ( (: مت2جني) محمدا   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  شركRESTOPILOT(7)عن2 نه) ()

  ter rue Gassendi  75014  30

باريسافرنسا.

عن2 نه) () فكريا محمدا   س8دا

ب2سك2رة) (19 رقم) باركا سانطر لا

27122)  ن2 صرا ململك7ا ملغرب78.

عن2 نه) () مت2جنيا   س8دامحمدا
صنهاج7ا قام7ا مل) زنق7ا (42 رقم)
رح8ماطابق)5)شق7)24 20000)  د ر)

  ب8ضاء) ململك7ا ملغرب78.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

 VAN MOERKERCKE   س8د)

 29 عن2 نه) () (Dominique, Roger

  rue des marronniers 17137

مارس8ليافرنسا

عن2 نه) () فكريا محمدا   س8دا

ب2سك2رة) (19 رقم) باركا سانطر لا

27122)  ن2 صرا ململك7ا ملغرب78

عن2 نه) () مت2جنيا   س8دامحمدا
صنهاج7ا قام7ا مل) زنق7ا (42 رقم)
رح8ماطابق)5)شق7)24 20000)  د ر)

  ب8ضاء) ململك7ا ملغرب78

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 14 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)26122.
297I

fiduciaireborjcompta

سباراتا
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص
fiduciaireborjcompta

،اter(rue(de(fes(qi(agadirاn98ا
AGADIR(MAROCا،80000
سبار تااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيارقما2ا
زنق7ا230اتر ستارقما2ازنق7ا230ا
تر ستا20000اإنزكانا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.22749
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (10 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
وحسن) ( )ة() تف2يتا  س8د)
330)حص7ا جتماع78امن)   ساح8ق)
)ة()) )  س8د) 300)حص7ا فائدة) أصل)

حسناباميابتاريخ)10)و2ن28)2021.
) ملهديا ألو2بي) تف2يتا  س8د))ة()
340)حص7ا جتماع78امناأصل)340 
حص7ا فائدة))  س8د))ة())حسنابامي)

بتاريخ)10)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
و2 28ز) (09 بتاريخ) (  البتد ئ78ابانزكان)

2021)تحتارقم)1552.
292I

«Y2M»

«IMMOBILIERE LARABISK«
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
 ستدر كاخطٍإ

 ستدر كاخطٍإالقعاباو ريدةا
  رسم78

«IMMOBILIERE LARABISK»
Boulevard Jabrane Khalilا

avenue(K(et(avenueا,Jabraneا
Elا،24000ا،ا22ا.apptا,n°40ا

Jadida MAROC
«IMMOBILIERE LARABISK»
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شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د

العن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

جبر ناخل8لاجبر ن،اشارعاKالشارعا

رقما40،ا  شق7ا22،ا و دودةا

 و دودةا24000ا و دودةا ملغرب.

باو ريدة) لقعا خطٍإ) إستدر كا (

 07 بتاريخ) (5671 عدد)   رسم78ا

و2 28ز)2021.

:)رقما  تق88دافيا  س ل) بدالامن)

  تجاري)2412

فيا  س ل) رقما  تق88دا (: وقرأ)

  تجاري)2413

  باقيابدلناتغ8ير.

299I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

H2MH TRANS
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

:اCOMPTABLE(AGREEا

ABDELKADER ELHAMRIT

TEMARAا5103اBOITE(POSTALEا

18ا°CENTRE(LOT(AMAL(Nا

،12000ا،BOUAIBA(SKHIRATا

TEMARA MAROC

H2MH TRANSااشرك7اح تا

 ملسؤل 78ا ملحدلدة

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  فتحارقما1145ا  صخير تا-ا

12050ا  صخير تا ملغرب

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

133203ا

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (14

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 H2MH(:(إلقتضاء)بمختصراتسم8تها 

. TRANS

خدمات) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  نقلا  بريال  بضائع

 ملنال 7

 الستير دال  تصدور.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- 1145)  صخير ت) رقم)   فتحا

12050)  صخير تا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 ( (:   س8دا بر ه8مابنا  ت2مي)

حص7ابق8م7)50.000)درهما لحص7).

500)حص7) ( (:   س8دةاصبيرازينب)

بق8م7)50.000)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

بنا  ت2مي)   س8دا بر ه8ما

 1145 رقم) تجزئ7ا  فتحا عن2 نه) ()

12050)  صخير ت)   صخير ت)

 ملغرب.

عن2 نه) () زينبا صبيرا   س8دةا

حيا  رجاء)س2قا  سبتا لالدا  نم7)

س2قا  سبتا لالدا  نم7) (23550

 ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

بنا  ت2مي)   س8دا بر ه8ما

 1145 رقم) تجزئ7ا  فتحا عن2 نه) ()

12050)  صخير ت)   صخير ت)

 ملغرب

عن2 نه) () زينبا صبيرا   س8دةا

حيا  رجاء)س2قا  سبتا لالدا  نم7)

س2قا  سبتا لالدا  نم7) (23550

 ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

و2 28ز) (14 بتاريخ) (  البتد ئ78ابتمارة)

2021)تحتارقم)1353 .

900I

FIDUNEWS SARL A.U

ASPECT BAT
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

FIDUNEWS SARL A.U
BELVEDEREاBD(BAHMAD(N°10ا
،20300ا،ا220اCASABLANCAا

CASABLANCA MAROC
ASPECT BATاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا10اشارعا
 وحري7ا  طابقا3اشق7ارقما5ااا-ا
20120ا  د را  ب8ضاءاا ملغرب
تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

509095
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (21
ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.ASPECT BAT
مقالل) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

نجارةا ألملن28مال ملعادن..
10)شارع) عن2 نا ملقرا الجتماعي):)
 -    5 رقم) شق7ا (3  وحري7ا  طابق)

20120)  د را  ب8ضاء)) ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
500)حص7) ( (:   س8داكتاتنيافؤ د)

بق8م7)100)درهما لحص7).
  س8داكتاتنيارش8د):))500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () فؤ دا كتاتنيا   س8دا
ج) قا (12 رقم) (54 زنق7) (5 جم8ل7)
20440)  د را  ب8ضاء)) (   ب8ضاء)

 ملغرب.

عن2 نه) () رش8دا كتاتنيا   س8دا
ج) قا (12 رقم) (54 زنق7) (5 جم8ل7)
20440)  د را  ب8ضاء) (   ب8ضاء)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () فؤ دا كتاتنيا   س8دا
ج) قا (12 رقم) (54 زنق7) (5 جم8ل7)
20440)  د را  ب8ضاء)) (   ب8ضاء)

 ملغرب
عن2 نه) () رش8دا كتاتنيا   س8دا
ج) قا (12 رقم) (54 زنق7) (5 جم8ل7)
20440)  د را  ب8ضاء)) (   ب8ضاء)

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 30 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)724959.
901I

EURODEFI MANAGEWELL

DENTAL EXPORT
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
حلاشرك7

EURODEFI MANAGEWELL
77,اBD(ELا,77اBD(EL(QODSا

CASABLANCAا،20000ا،QODSا
MAROC

DENTAL EXPORTاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د)فياط2را  تصف78(
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا214اBDا
-اIBNOU(SINA(HAY(EL(HANAا
20000ا  د را  ب8ضاءا ملغرب.

حلاشرك7
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.402639
قر را  شريكا  2ح8د) بمقت�ضىا
تقرراحل) (2021 أبريل) (02  ملؤرخافي)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
  DENTAL EXPORT(شريكا  2ح8د  
مبلغارأسما ها)10.000)درهمالعن2 ن)
 BD IBNOU  214 مقرهاا إلجتماعي)
 SINA HAY EL HANA - 20000
(: ل) نت8ج7ا   د را  ب8ضاء) ملغربا
خسارةاعم8لامهمافيا  فترةا  صح78 

 فيرلساك2ف8د)19.
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 BD ,214(لاحددامقرا  تصف78اب

 IBNOU SINA HAY EL HANA  -

20000)  د را  ب8ضاء) ملغرب.)

لاعين:

 NAFISSA  NAJIM   س8د)ة()

 FRANCE 20000 عن2 نه) () لا

)ة() كمصفي) (FRANCE FRANCE

 لشرك7.

لعندا إلقتضاء) وحدلدا ملفرلض7)

محل) علىا  صالح8اتا ملخ2 7ا هما

ل) تبل8غا  عق2دا محلا لا  ملخابرةا

  2ثائقا ملتعلق7ابا تصف78):)

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 13 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)726710.

902I

fiduciaireborjcompta

سباراتا
إعالنامتعددا  قر ر ت

fiduciaireborjcompta

،اter(rue(de(fes(qi(agadirاn98ا

AGADIR(MAROCا،80000

سبار تاا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ارقما2ا
زنق7ا230اتر ستاا-ا-اإنزكانا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.22749

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)10)و2ن28)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

قر رارقم)1:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تع8ينامسيريا  شرك7اكلامنا  س8د)

بامياحسن)،) ألو2بيا ملهدي

قر رارقم)2:)  ذياونصاعلىاماولي:)

 ملصادق7اعلىا إلمضاء) لشرك7ا كل)

،) ألو2بي) حسن) باميا منا  س8دا

 ملهديال  ساح8قاوحسن

قر رارقم)3:)  ذياونصاعلىاماولي:)

تعدولا  قان2نا  تأسي�ضيا لشرك7)

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

6)  رأسمال:)  ذياونص) بندارقم)
 33000 حسن) باميا ماولي:) علىا
34000)درهم) درهم)،) ألو2بيا ملهدي)

  ساح8قاوحسن)33000)درهم
ونص) 7) ألسهم:)  ذيا رقم) بندا
(، سهم) (330 بامياحسن) علىاماولي:)
سهما  ساح8ق) (340  ألو2بيا ملهدي)

وحسن)330)سهم
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (09 بتاريخ) (  البتد ئ78ابانزكان)

2021)تحتارقم)1552.

903I

sofoget

AQUAVAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

sofoget
rue(mohamed(qorriا37اا,Kenitraا
3اetا2ا°residence(chaimae(bur(nا

kenitra(marocا،14000ا،
AQUAVALاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا  قن8طرةاا
مغرباعربيا42األالداألج8هارقمااأا
14ا-ا14000اا  قن8طرةاا ملغرب.

تف2يتاحصص
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا

.53463
بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تمت) (2021 و2ن28) (02 في)  ملؤرخا

 ملصادق7اعلى):
معاد)) )ة() تف2يتا  س8د)
حص7ا جتماع78) (330  ب2  ص2 ب)
)  س8د) 330)حص7ا فائدة) مناأصل)
)ة())مصطفى))جلدةابتاريخ)02)و2ن28)

.2021
نشاد) ( )  8ازيد) )ة() تف2يتا  س8د)
340)حص7ا جتماع78امناأصل)340 
مصطفى)) ( )ة() )  س8د) حص7ا فائدة)

جلدةابتاريخ)02)و2ن28)2021.
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا (
 12 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)25402.

904I

sofoget

AQUAVAL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تع8ينامسيراجدودا لشرك7
sofoget

rue(mohamed(qorriا37اا,Kenitraا
3اetا2ا°residence(chaimae(bur(nا

kenitra(marocا،14000ا،
AQUAVALااشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياا  قن8طرةاا
مغرباعربيا42األالداألج8هارقمااأا
14ا-ا14000ا  قن8طرةا ملغرب.
تع8ينامسيراجدودا لشرك7

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا
.53463

بمقت�ضىا و معا  عاما إلستثنائي)
تماتع8ين) (2021 و2ن28) (02  ملؤرخافي)
مسيراجدودا لشرك7ا  س8د)ة()جلدة))

مصطفى))كمسيرالح8د
تبعاا قب2لا ستقا 7ا ملسير.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)25402.
905I

FOUZMEDIA

SANTRASCO
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

FOUZMEDIA
kenitraا،14000ا،اKENITRAا

maroc
SANTRASCOاشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا
  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا59اشارعا
م2الياعبد  عزيزاإقام7ام2اليا
عبد  عزيزا  رقما4ا-ا14000ا

  قن8طرةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

61535
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (05
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا
باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

.SANTRASCO
:) النعاش) غرضا  شرك7ابإوجاز)

  عقاري.
 59 (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
إقام7) عبد  عزيزا م2اليا شارعا
 14000  -  4 م2الياعبد  عزيزا  رقم)

  قن8طرةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () حم8دا أزملاضا   س8دا
خن8فرة) (--- 75) ما 2ا غريبن) زنق7) (1

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
عن2 نه) () حم8دا أزملاضا   س8دا
خن8فرة) (--- 75) ما 2ا غريبن) زنق7) (1

 ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 12 بتاريخ) ( با قن8طرة)  البتد ئ78ا

و2 28ز)2021)تحتارقم)-.

906I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE LIALADE
CONSTRUCTION SARL
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تأسيساشرك7

CABINET CONSULTINGا
TOGESTION SARL

،ا21ا°Nا1اhassan(II(blocا.avا
72000،ا  سمارةا ملغرب

STE LIALADE CONSTRUCTIONا
SARLاشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة
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لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا

  سالما03ابل2كاأا  رقما14امكررا-ا

72000ا  سمارةا  سمارة

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدةا

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

2353

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)

إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (04

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

 STE (: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 LIALADE CONSTRUCTION

.SARL

:) شغال) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

  بناء)ل شغالامختلف7.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

(- 14)مكرر) بل2كاأا  رقم) (03   سالم)

72000)  سمارةا  سمارة.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دا حمدا  دخ8ل)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

عن2 نه) ()   س8دا حمدا  دخ8لا

 14 رقم) أ فا بل2كا (03 حيا  سالم)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) ()   س8دا حمدا  دخ8لا

 14 رقم) أ فا بل2كا (03 حيا  سالم)

  سمارة)72000)  سمارةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا سمارة))بتاريخ)25)و2ن28)

2021)تحتارقم)306/2021.

907I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

 SOCIETE
 D’APPROVISIONNEMENT

 ET VENTES DES
 EQUIPEMENTS DU

MAROC - SAVEM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

TAXWISE ACCOUNTINGا
SERVICE

،20000ا،اCASABLANCAا
CASABLANCA MAROC

SOCIETEا
D’APPROVISIONNEMENT ETا
VENTES DES EQUIPEMENTSا

SAVEMا-اDU(MAROCاشرك7اح تا
مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعيا265اشارعا
  زرقط2نيا  طابقا  تاسعارقما92ا
  د ر  ب8ضاءا-ا20000ا  د ر  ب8ضاءا

 ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

502501
في) مؤرخا حرا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 ماي) (17
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
متب2ع7) تسم78ا  شرك7ا
بمختصر) عندا إلقتضاء)
 SOCIETE (: تسم8تها)
 D’APPROVISIONNEMENT ET
 VENTES DES EQUIPEMENTS

.DU MAROC - SAVEM
(، شر ء) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا
ب8ع)،)تأجير)،)نقل)،) ستير د)،)تصدور)
جم8ع) تس2يقا (، تجارة) (، تمث8ل) (،
 ملعد تا  صناع78المعد تا ألشغال)

لمعد تا  هندس7ا ملدن78)   عام7ا
ل  زر ع78..

عن2 نا ملقرا الجتماعي):)265)شارع)
 92 رقم)   زرقط2نيا  طابقا  تاسعا
20000)  د ر  ب8ضاء)   د ر  ب8ضاء)-)

 ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:
 MILADIA INVEST   شرك7)
درهم) (100 بق8م7) حص7ا (:  1.000

 لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
 MILADIA INVEST   شرك7)
عن2 نه) ()5)شارعاخل8لامطر ناإقام7)
سلطانابا ملتجرارقم)2)،)عينابرج7)
،)  د را  ب8ضاء)20000)  د ر  ب8ضاء)

 ملغرب.
ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:
 1   س8داواسيناجم8لاعن2 نه) ()
زنق7ا  قبطاناتيروااطابق)5)شق7اب1 
ز لي7اشارعا بناتاشفينا  د را  ب8ضاء)

20000)  د ر  ب8ضاء) ملغرب
فالكي) عبدا  لط8فا   س8دا
رياض) حيا  قدسا قام7ا عن2 نه) ()
 22 رقم) (6 عمارة) (2   برن2�ضي)
 20000 س8ديا  برن2�ضيا  ب8ضاء)

  د ر  ب8ضاء) ملغرب
باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 25 بتاريخ) ( با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

و2ن28)2021)تحتارقم)502501.
902I

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي

 SOCIETE ORIENT SERVICE
PRO

شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا
  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

مكتبا ملحاسب7ا  صا حي
زنق7ا ملدون7ا ملن2رةاعمارةا  8عق2بيا
  طابقا  ثا ثا  شق7ارقما6الجدةا،ا

60000،الجدةا  ملغرب

SOCIETE ORIENT SERVICE PROا
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
لعن2 نامقرهاا إلجتماعياتجزئ7ا
  نهارا  قطع7اأ43اطريقابركانا-ا

60000الجدةا ملغرب
تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا
محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37729
في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
إعد دا  قان2ن) تما (2021 و2ن28) (07
مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا
ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:
ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)
ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.
عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا
(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)
.SOCIETE ORIENT SERVICE PRO
غرضا  شرك7ابإوجاز):)1/ شغال)
  كهرباءد تا  ضغطا ملت2سط)

ل ملنخفض:) ملر قب7ال النجاز.
ل ألشغال) 2/أشغالا  بناء)

 ملختلف7.
3/ ألشغالا  ه8درل 8ك78)

ل  بن2مات8ك78.
لتجهيز) أشغالا  ته8ئ7ا (/4

  تجزء ت.
5/أشغالا  صباغ7ال  دوك2ر.).

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)
(- بركان) طريقا أ43)   نهارا  قطع7ا

60000)لجدةا ملغرب.
أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).
رأسمالا  شرك7:)) مبلغا
100.000,00)درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (: سالم) محمدا   س8دا
حص7ابق8م7)100,00)درهما لحص7).
ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):
عن2 نه) () سالما محمدا   س8دا
طريقامغن78اتجزئ7ات2ف8قال علجازنق7)

ف2)رقم)5 60000)لجدةا ملغرب.
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ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

عن2 نه) () سالما محمدا   س8دا

ل علج) ت2ف8قا تجزئ7ا مغن78ا طريقا
زنق7اف2)رقم5  60000)لجدةا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
و2 28ز) (12 بتاريخ) ( ب2جدة)   تجاري7ا

2021)تحتارقم)2550.

909I

fiduazizi

MEDIA PRO ASWATNEWS
إعالنامتعددا  قر ر ت

fiduazizi

شارعاعمرا ملختاراحيا  قدساشارعا

عمرا ملختاراحيا  قدس،ا7000،ا

  ع28نا ملغرب

MEDIA PRO ASWATNEWSا

»شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة«

لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ازنق7اخا دا
 بنا  2 8داحيا  قسمامتر ناصحرىا

رقما20ازنق7اخا دا بنا  2 8دا

حيا  قسمامتر ناصحرىارقما20ا

70000اLAAYOUNEا ملغرب.

»إعالنامتعددا  قر ر ت«
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

.29529

بمقت�ضىا و معا  عاما الستثنائي)

 ملؤرخافي)13)و2 28ز)2021

تما تخاحا  قر ر تا  تا 78:)

على) ونصا 01:)  ذيا رقم) قر را

ماولي:)-1) ضاف7اعدةا نشط7):-)  نقل)

-) شغال) عام7) تجارةا (-   شخ�ضي)

متن2ع7

لتبعاا ذ كاتماتعدولامقتض8ات)

  نظاما ألسا�ضيا  تا 78:)

على) ونصا 02:)  ذيا رقم) بندا

عدةا نشط7) -02) ضاف7ا ماولي:)

(- تجارةاعام7) (- :-)  نقلا  شخ�ضي)

 شغالامتن2ع7

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا
 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)14)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2372/2021.

910I

Synergie Experts

GESKIK
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

 ستمر رانشاطا  شرك7

Synergie Experts
49,ازنق7اج2ناج2رس,احياغ2تي8ها،ا

20060،ا  د را  ب8ضاءا ملغرب
GESKIKا»شرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة«
لعن2 نامقرهاا الجتماعي:ا49،ازنق7ا
ج2ناج2ريس،احياغ2تي8ها-ا20060ا

  د را  ب8ضاءا ملغرب.
» ستمر رانشاطا  شرك7«

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا
.262337

قر را و معا  عام) بم2جبا
(،2021 و2ن28) (15 بتاريخ)  الستثنائيا
شركاء)  شرك7ا ملحدلدة) قررا

 ملسؤل 78)
GESKIK

 100.000 قدره) رأسمالا ح تا
درهم،)مقرهاا الجتماعياب)49،)زنق7)
غ2تي8ه،)  د ر) حيا ج2ريس،) ج2نا
  ب8ضاء)ل ملس ل7ابا س لا  تجاري)
ملا) لطبقاا (،262337 تحتا  رقم)
تنصاعل8ها ملادة)26)مناقان2ن)5-96 
بم2 صل7) (،1997 فبر ور) (13 بتاريخ)

نشاطا  شرك7.
تنف8ذا إلود عا  قان2ني) تما
في) باملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء)

02/07/2021)تحتا  رقم)12251.
 الستخر جال ملرجع78.

911I

BRI consulting Group

 BOUCHERIE ET
)RESTAURANT MED )BRM
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح تا

  شريكا  2ح8د
تأسيساشرك7

BRI consulting Group
AL(BARID(BANKا3048اBPا

74500اLAAYOUNE(AL(AMALا
،70000ا،اLAAYOUNE(SAHARAا

Laâyoune Maroc
BOUCHERIE ET RESTAURANTا

BRM(اMED(ااااااااااشرك7اح تا

مسؤل 78امحدلدةاح تا  شريكا

  2ح8د

لعن2 نامقرهاا إلجتماعياشارعا

ك8ن8ديارقما04احيا  2حدةا01اا-ا

70000ا  ع28نا ملغرب

تأسيساشرك7اح تامسؤل 78ا

محدلدةاح تا  شريكا  2ح8دا
رقما  تق88دافيا  س لا  تجاريا:ا

37539

في) مؤرخا عرفيا عقدا ( بمقت�ضى)
تماإعد دا  قان2ن) (2021 و2 28ز) (02

مسؤل 78) ح تا  ألسا�ضيا شرك7ا

ح تا  شريكا  2ح8د) محدلدةا

باملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

ح تا  شريك) محدلدةا مسؤل 78ا

  2ح8د.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

(: تسم8تها) بمختصرا  إلقتضاء)

 BOUCHERIE ET RESTAURANT

.         (MED (BRM

تجارة) (: بإوجاز) غرضا  شرك7ا

 و ز رةال ملطاعم).

شارع) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

 -   01 حيا  2حدة) (04 ك8ن8ديارقم)

70000)  ع28نا ملغرب.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 ( مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 1.000 ( (:   س8دامحمدا وحر�ضي)

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا (

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8دامحمدا وحر�ضياعن2 نه) ()

شارعا  ك8ن8ديارقم)131)حيا  2حدة)

01  70000)  ع28نا ملغرب.

ل  عائل78) ) ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8دامحمدا وحر�ضياعن2 نه) ()

شارعا  ك8ن8ديارقم)131)حيا  2حدة)

01  70000)  ع28نا ملغرب

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 البتد ئ78ابا ع28ن))بتاريخ)13)و2 28ز)

2021)تحتارقم)2334/21.

912I

TEA & FUSION

قر را و معا  عام) بم2جبا

(،2021 و2ن28) (30 بتاريخ)  الستثنائيا

شركاء)  شرك7ا ملحدلدة) قررا

TEA & FUSION(78 ملسؤل 

 200.000 قدره) رأسمالا ح تا

(،49 ب) مقرهاا الجتماعيا درهم،)

غ2تي8ه،) حيا ج2ريس،) ج2نا زنق7ا

با س ل) ل ملس ل7ا   د را  ب8ضاء)

(،333799 تحتا  رقم)   تجاريا

 26 عل8ها ملادة) تنصا ملاا لطبقاا

فبر ور) (13 بتاريخ) (5-96 قان2ن) منا

نشاطا  شرك7. بم2 صل7ا (،1997 

تماتنف8ذا إلود عا  قان2نياباملحكم7)

في) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

.16224 تحتا  رقم) (01/07/2021 

 الستخر جال ملرجع78.

913I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE ANONYME DE

 BOIS ET ALUMINIUM DE

RABAT -  SABAR

شرك7ا ملساهم7

 ستمر رانشاطا  شرك7

SOCIETE ANONYME DE BOISا

«ا-اET(ALUMINIUM(DE(RABATا

SABARا«

شرك7امساهم7،ارأسما هاا

5.500.000,00ادرهم

 ملقرا  رئيس:اكلما5ا,طريقا  د را

  ب8ضاءا ملنطق7ا  صناع78ا-ا  رباط

  س لا  تجاريارقما-25233
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  تعريفا  ضريبيارقماا0331133
  تعريفا مل2حدا لمقال 7:ا

001526176000012
اض8اعاثالث7اأرباعارأسمالا  شرك7

)ألال:)قررا و معا  عاما الستثنائي)
(،2021  /06/04 بتاريخ)  ملنعقدا
 357 ملقتض8اتا ملادة) تطب8قاا أنها
 30 في) منا  ظهيرا  شريفا ملؤرخا
د ع) هناكا أنها يسا (1996 غشت)
وحلا  شرك7البا تاليا ستمر رالج2د)

  شرك7.—
تما إلود عا  قان2نيا دى) ثان8ا:)
باملحكم7ا  تجاري7) كتاب7ا  ضبطا
تحت) (02/07/2021 بتاريخ) با رباطا

عدد.116029
 لخالص7ال  تذكير
مجلسا إلد رة

914I

FLASH ECONOMIE

HOLDER
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة

تف2يتاحصص

HOLDER
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدة،ا

رأسما هاا100.000ادرهم
 ملقرا  رئيس:ا61،اشارعا الا  8اق2ت،ا
ز لي7امصطفىا ملعاني،ا  طابقا2،ا

رقما62ا-ا  د ر  ب8ضاء
  س لا  تجـاريارقم:ا422727ا–ا
  تعريفا  ضريبـيارقم:ا33622721
  تعريـفا مل2حدا لمقال ـ7ارقما:ا

002211926000025

تف2يتاحصصا  شرك7
اتح8ينا  نظاما ألسا�ضيا لشرك7

)ألال:)بم2جبامحضرا و معا  عام)
 الستثنائيا ملؤرخافي)21)و2ن28)2021،)
بما) »ه2 در«) فياشرك7) قاما  شركاء)

ولي:--
)أ)() إلشهادال مل2 فق7اعلىاتف2يت)
حصص) منا ()1( ل حدة) حص7ا
شرك7ا  درهم) تملكهاا   شرك7ا
لح كا فائدة) ش.ح.م.م.) ه2 دونغا
شرك7اأطالدوراه2 دونغاشرك7اح ت)
لح8د) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

بتاريخ))21)و2ن28)2021.—
) عتمادانظاماأسا�ضي) ( ( ( ( ( ( )ب)()
جدودا لشرك7اعلىاشكلاشرك7اح ت)

مسؤل 78امحدلدة.—
بكتاب7ا  ضبط) تما إلود عا ثان8ا:)
با د ر  ب8ضاء) باملحكم7ا  تجاري7ا
تحتاعدد) (2021 ( و2 28ز) (02 بتاريخ)

—.725302
 لخالص7ال  تذكير
ه8ئ7ا  تس8ير

915I

FLASH ECONOMIE
GOLDEN WEED

شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
تأسيساشرك7

GOLDEN WEED
شرك7اح تا ملسؤل 78ا ملحدلدة
لعن2 نامقرهاا الجتماعياتجزئ7ا
  شاللارقما151ا  شالالتا

 ملحمدو7

تأسيساشرك7اح تا ملسؤل 78ا

 ملحدلدة

رقما  تق88دافيا  س لا  تجاري:ا

27671

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

إعد دا  قان2ن) تما (2021 وناور) (14

ح تا ملسؤل 78)  ألسا�ضيا شرك7ا

 ملحدلدةاباملميز تا  تا 78:

ح ت) شرك7ا (: شكلا  شرك7)

 ملسؤل 78ا ملحدلدة.

عند) متب2ع7ا تسم78ا  شرك7ا

تسم8تها بمختصرا  القتضاء)

: GOLDEN WEED

:) ستير د) بإوجاز) غرضا  شرك7ا

ل  تغل8ف) منتجاتا  تعبئ7ا لت2زيعا

  طب8ع78ال  غذ ئ78

تس2يقا ملنتجاتا ألل 78ال ملتن2ع7)

علىا ملست2ىا  2طني

ت2فيراخدم7ا  ب8عال  شر ء) كاف7)

 ملنتجات

تغل8فاجم8عا ملنتجاتا  غذ ئ78.

تجزئ7) (: عن2 نا ملقرا الجتماعي)

  شاللارقم)151)  شالالتا ملحمدو7.

أجلها) منا تأسستا  ملدةا  تيا

  شرك7):)99)سن7).

 100.000 مبلغارأسمالا  شرك7:)

درهم،)مقسماكا تالي:

 500 (: عبداهللااشرقالي)   س8دا

حص7ابق8م7)100)درهما لحص7).

  س8داسع8داسدلني):)500)حص7)

بق8م7)100)درهما لحص7).

ل  عائل78) -) ألسماء)  شخص78ا

لصفاتالم2 طنا  شركاء):

  س8داعبداهللااشرقالياعن2 نه)

 130 رقم) أا شطرا تجزئ7ا  صفاء)

  شالالتا ملحمدو7.

عن2 نه) () سدلنيا سع8دا   س8دا

بل2ك)5)رقم)20)ساب))  ب8ضاء.

ل  عائل78)  ألسماء)  شخص78ا

لم2 طنامسيريا  شرك7:

  س8داعبداهللااشرقالياعن2 نه)

 130 رقم) أا شطرا تجزئ7ا  صفاء)

  شالالتا ملحمدو7.

عن2 نه) () سدلنيا سع8دا   س8دا

بل2ك)5)رقم)20)ساب))  ب8ضاء.

باملحكم7) تما إلود عا  قان2نيا

 29 بتاريخ) با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

مارس)2021

916I
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املحكمة  التجارية بالدارالبيضاء
مكتبا  تس2ي7ال  تصف78ا  قضائ78

ملفارقم):)12

فتحامسطرةا  تس2ي7ا  قضائ78افيا
حقاشرك7ا كسط2ن

77)  صادر) بمقت�ضىا وحكمارقم)
بامللفارقم) (،2021 و2ن28) (24 بتاريخ)
2021/2302/62) دىا ملحكم7)
  تجاري7ابا ب8ضاء)  ذياق�ضىابفتح)
حق) فيا مسطرةا  تس2ي7ا  قضائ78ا
ح تا  س ل) شرك7ا كسط2ن،)

  تجاريارقم)130339.
زنق7) مقرهاا الجتماعيا ل  كائنا
 49 بنا بيا  2قاصا  رقم) سعدا

  د ر  ب8ضاء.
محمدا مين) لعينا  س8دا
ل  س8دا نس) منتدباا قاض8اا جا بيا
 ب2خصيباقاض8اامنتدباانائبااعنه.

ل  س8داعبدا  عزيزاصدقياسندوكا)
مصطفىا ملعاني) شارعا (300 مكتبه)

  د ر  ب8ضاء.
الدائنيين  منا فاملطل2با لعل8ها
 التصريح بديونهم للسنديك المعين
تتضمن  موقعة  قائمة  ضمن 
بالوثائق  المطلوبة مرفقة  المبالغ 
ابتداء  سهرين  اجل  داخل  وذلك 
االشعار  هذا  نشر  تاريخ  من 
تمديد  مع  الرسمية  بالجريدة 
الى  بالنسبة  بشهرين  االجل  هذا 
الدائنيين القاطنين خارج المملكة 
المغربية طبقا للمواد 584 و719 

و720 من مدونة التجارة.
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

16

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130032
حسابارقما:ا12231

عقداتقدم7
  س8دةا خالصابناوحيىا وحامل7)
 B346531 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
ممثل7ا لشخصا  طب8عي) بصفتهاا
با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا
  ب8ضاء)تحتارقم)123154)لبصفته)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين...
خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):
تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)
 PHARMACIE MERYEM CASA
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (SARL AU
مقرها) لح8دا بشريكا محدلدةا
شارعا بن) مكررا (14 ب)  الجتماعيا

سينااز لي7ا  كن8دي.
تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)
أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)
 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)
ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا
 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.
من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا
كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا
من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا
ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)
منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)
 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)
شارع مكررا (14 ب)  با د را  ب8ضاء)
ل ملس ل) ز لي7ا  كن8ديا سيناا  بنا
با د را  ب8ضاء) با س لا  تجاريا

تحتارقم)123154.
تس ل) فا تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

بمكتبا  س لا  تجاري.
  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

16 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130040
حسابارقما:ا12233

عقداتقدم7
بنشقرلن) تالديا مريما   س8دةا
رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا
BE426219)بصفتهااممثل7ا لشخص)
  طب8عيالمس لابا س لا  تجاري)
 259254 رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)
في) لح8دةا شرك7ا مسيرةا لبصفتهاا

ط2را  تك2ين...

خصائصهااكا تالي):
تماتصريحاعلىامااولي):

تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)
 PHARMACIE AL HAMBRA CASA
مسؤل 78) ح تا شرك7ا (SARL AU
مقرها) لح8دا بشريكا محدلدةا
عمر) زنق7ا مكررا (1 ب)  الجتماعيا

 الدري�ضياشارعامحمدا  سادس.
تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)
أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)
 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)
ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا
 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.
من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا
كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا
من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا
ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)
منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)
 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)
1)مكررازنق7اعمر) با د را  ب8ضاء)ب)
محمدا  سادس) شارعا  الدري�ضيا
با د ر) با س لا  تجاريا ل ملس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)259254.
تس ل) فا تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

بمكتبا  س لا  تجاري.
  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

17 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130110
حسابارقما:ا12969

عقداتقدم7
جدر ن) م2لا  ر ك2ب7ا   س8دا
رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا
ممثلا لشخص) بصفتها (B441021
  طب8عيالمس لابا س لا  تجاري)
 172372 رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)
لبصفتهامسيرالح8دا شرك7افياط2ر)

  تك2ين...

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)

PHARMACIE IBNOU ZAHR 

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (EL ALIA

مقرها) لح8دا بشريكا محدلدةا
 الجتماعيابابل2ك)22)رقم)46)شارع)

  ن8لاس8دياعثمان.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)
 46 رقم) (22 بابل2ك) با د را  ب8ضاء)

شارعا  ن8لاس8دياعثمان.

)ل ملس لابا س لا  تجاريابا د ر)

  ب8ضاء)تحتارقم)172372.

تس ل) فا تعرضاتا لبذ كا

باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

بمكتبا  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

18 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130120

حسابارقما:ا13074

عقداتقدم7

سعد) محمدا   س8دا  عباديا

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

ممثلا لشخص) بصفتها (D4665

با س ل) مس لا لغيرا   طب8عيا

  تجاريالبصفتهامسيرالح8دا شرك7)

فياط2را  تك2ين...

 II.  -  إعالنات قضائية
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خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)

 CLINIQUE ABBADI SARLAU

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

ب) مقرهاا الجتماعيا لح8دا بشريكا

361)شارعاس8دياعبدا  رحماناحي)

  سالما  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

361)شارعاس8دي) با د را  ب8ضاء)ب)

حيا  سالما  د ر) عبدا  رحمانا

  ب8ضاء.

لغيرامس لابا س لا  تجاري.

تس ل) فا تعرضاتا لبذ كا

باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

بمكتبا  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

19 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130132

حسابارقم):)13212

عقداتقدم7

  س8دةاسعادا  2 ضلي،) وحامل7)

 B391002 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

ممثلا لشخصا  طب8عي) بصفتها

با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)246172)لبصفته)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين)

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)

 PHARMACIE K.M.9 CASA SARL

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

ب) مقرهاا الجتماعيا ل حدا بشريكا

طريق) (C بل2ك) (،1 146) يساسف7)

 و دودة،)  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

 النتفاعا بتد ء) إلنشاء)  نهائيا هذه)

   شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

(،1 146،) يساسف7) با د را  ب8ضاء)

بل2ك)C)طريقا و دودة،)  د را  ب8ضاء)

با د ر) با س لا  تجاريا ل ملس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)246172.

تس ل) فا تعرضاتا لبذ كا

باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

بمكتبا  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

20 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130226

حسابارقم):)14522

تف2يتاحقاباإلوجار

 BIFREL ب8فري) شرك7ا ف2تتا

محدلدة) مسؤل 78ا ح تا شرك7ا

مقرها) درهما (500.000 رأسما ها)

640)شارع)  الجتماعيابا د را  ب8ضاء)

من) قساري7ا ألملا ملمثل7ا   فد ء)

طرفا  س8دابك8كرا  هاشم،) وحامل)

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

.BH227454

 فائدة):
ب2مهر،) وحامل) محمدا   س8دا
 بطاق7ا  تعريفا  2طنBL2532(78)؛
ب2مهر،) وحامل) سع8دا   س8دا
 بطاق7ا  تعريفا  2طنBL47465(78)؛
ب2مهر،) وحامل)   س8دا وحسنا
 بطاق7ا  تعريفا  2طنBL63299(78)؛
ب2مهر،) وحامل) جامعا   س8دا

.B74775(78بطاق7ا  تعريفا  2طن 
حقا إلوجارا لمحلا  كائنابا د ر)
  ب8ضاء)640،)شارعا  فد ء،)قساري7)
 ألملا  ذيابخص2صها  بائعامس ل)
با س لا  تجاريا  تحل8لياباملحكم7)
رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاري7ا

.135129
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
با د ر) مكتبا  س لا  تجاريا
عشر) خمس7ا أجلا د خلا   ب8ضاء)
)15()و2ماا مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.

  نشرةا  ثان78
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

21 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130236

حسابارقم):)14624

تف2يتا ألصلا  تجاري
حمدلن،) مصطفىا منا  س8دا
رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا
ب2شتى) BE772291) فائدةا  س8دا
 حبيب2،) وحاملا لبطاق7ا  2طن78)

.BH72790(لتعريفارقم 
 ألصلا  تجاريا  ذياه2امخصص)
 ب8عا مل2 دا  غذ ئ78ال  عطارة،)  كائن)
حي) رش8د،) م2اليا با د را  ب8ضاء،)
  رجاء)1،)  زنق7)9،)  رقم)25،)  ذي)
با س ل) مس لا بخص2صها  بائعا
  تجاريا  تحل8لياباملحكم7ا  تجاري7)
با نسب7ا لس8د) (352220 رقم) تحتا

مصطفىاحمدلن.
تس ل) فإنا  تعرضاتا بذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
با د ر) مكتبا  س لا  تجاريا
 (15( عشر) خمس7ا د خلا   ب8ضاء)

و2ماا مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

22 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130240

حسابارقم):)14629

ب8عاأصلاتجاري

محمدا  صمدي،) ف2تا  س8دا

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

محمد) BE622164) فائدةا  س8دا

 عيس،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)

مجم2عا ألصل) (BE497545   2طن78)

لمطعم)   تجاريا ملعدا لمقهىا

 146 ب) با د را  ب8ضاء)  ملت2 جدا

ل ملس ل) شارعا وحري7ا (302 سابقا)

با س لا  تجاريارقم)412526.

تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا

باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)

و2ما) ()15( د خلاأجلاخمس7اعشر)

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.

  نشرةا  ثان78
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

23 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130254

حسابارقم):)14794

ب8عاأصلاتجاري

ف2تتا  س8دةاسميرةا وحض8كي،)

 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

رقم)BK127973) فائدة)

عبدا  رح8ما وحض8كي،)   س8دا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

رقم)BK147069)؛

  س8دةاوامن7ا وحض8كي،) وحامل7)

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

BE437670)؛

  س8دةا  نجم7ا بنادل ،) وحامل7)

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

BE23305)؛

نع8م7ا وحض8كي،)   س8دةا

 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

BE411927)؛
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فاطم7ا وحض8كي،)   س8دةا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

BK120315)؛
نزه7ا وحض8كي،)   س8دةا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

BK122102)؛
عائش7ا وحض8كي،)   س8دةا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.BK29674
)مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعدا ب8ع)
با تقس8طا ملت2 جد) صح78ا أدل تا
يعق2ب) شارعا (27 با د را  ب8ضاء)
با س ل) لغيرا ملس لا  ملنص2را

  تجاري.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

24 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130252

حسابارقم):)14792

ب8عاأصلاتجاري
ف2تتا  س8دةاسيس8ل8ااج8كل28،)
رقم)  وحامل7ا شهادةا  تس 8لا
ماري) BE32911S) فائدةا  س8دةا
ج8كل28،) وحامل7) ج2 8يتا ه8لينا
 AD225B رقم)  بطاق7ا  تس 8لا
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعدا تس2يق)
با د ر)  ألدل تا ملنز 78ا ملت2 جدا
  ب8ضاء) ملعاريف،)شارعاأب2اإسحاق)
 ملارلني،)رقم)112)ل ملس لابا س ل)
  تجاريابا د را  ب8ضاء)رقم)376292.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

25 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130262
حسابارقم):)14251

ب8عاأصلاتجاري
دهدلد،) فاطم7ا ف2تتا  س8دةا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
B413956) فائدةا  س8دة) رقم)
عائش7ا وتا شكر،) وحامل7ا بطاق7)
 JE215122 رقم)   تعريفا  2طن78ا
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعد)
ل ملالبسا  د خل78)  ب8عا و 2 ربا
با د را  ب8ضاء) با تقس8طا ملت2 جدا
ب2رك2ن) (1 رقم) زنق7ا و 2 قليا (12
با د ر) با س لا  تجاريا ل ملس لا

  ب8ضاء)رقم)376670.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

26 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقم):)130264
حسابارقم):)14272

تف2يتا ألصلا  تجاري
منا  س8دابلع8دازع8مي،) وحامل)
رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا
خلق) فاطن7ا إلىا  س8دةا (B341104
هللا،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.BJ102237(2طن78ارقم  
 ألصلا  تجاريا  ذياه2امخصص)
 ب8عا ألث2 بابنصفا و مل7،)  كائن)
با د را  ب8ضاء،)65)زنق7استر سب2رغ،)
مس ل) بخص2صها  بائعا   ذيا
با س لا  تجاريا  تحل8لياباملحكم7)

  تجاري7اتحتارقم)192734.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
با د ر) مكتبا  س لا  تجاريا
 (15( عشر) خمس7ا د خلا   ب8ضاء)

و2ماا مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

27 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130050

حسابارقما:ا12469

عقداتقدم7

  س8داعبدا  غنياخدوري،) وحامل)

 B140005 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

ممثلا لشخصا  طب8عي) بصفتها

با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)122530)لبصفته)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين.

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

طب8ع78) بتقدم7ا تما  ق8اما

 INSTITUT SCOLAIRE LES  شرك7)

PALMIERS PRIVE SARL AU)شرك7)

ح تامسؤل 78امحدلدةابشريكال حد)

مقرهاا الجتماعي):)زنق7اعبدا وحم8د)

بناباديس،)رقم)76)عينا  سبع،)  د ر)

  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

با د را  ب8ضاء،)بازنق7اعبدا وحم8د)

عينا  سبع،) (،76 رقم) باديس،) بنا

با س ل) ل ملس لا   د را  ب8ضاء)

رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاريا

.122530

لبذ كافا تعرضاتاتس لابمكتب)

بمكتب) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

104 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130134

حسابارقما:ا13217

عقداتقدم7

سكيرج،) وحامل7) رق78ا   س8دةا

 BE532716 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

ممثلا لشخصا  طب8عي) بصفتهاا

با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)257130)لبصفتها)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين.

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

طب8ع78) بتقدم7ا تما  ق8اما

 PHARMACIE SIDI  شرك7)

ح ت) شرك7ا (ABDERRAHMAN

ل حد) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

زنق7اكرك2مار) (: مقرهاا الجتماعياب)

رقم)15-16)إقام7اعنبر،)عينا  دواب،)

  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

با د را  ب8ضاء،)بازنق7اكرك2مارارقم)

عينا  دواب،) عنبر،) إقام7ا (16-15

با س ل) ل ملس لا   د را  ب8ضاء)

رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاريا

.257130

لبذ كافا تعرضاتاتس لابمكتب)

بمكتب) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

105 مكرر
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 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130140

حسابارقما:ا13351

عقداتقدم7

نجار،) عبدا  سالما وتا   س8دا

رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا

BE617573)بصفتهاممثلا لشخص)

  طب8عيالمس لابا س لا  تجاري)

 406142 رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)

لبصفتهامسيرالح8دا شرك7افياط2ر)

  تك2ين.

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

تما  ق8امابتقدم7اطب8ع78ا شرك7)

 SOCIRTE LES CROISSANTS FRAIS

مسؤل 78) ح تا شرك7ا (SARL AU

محدلدةابشريكال حدامقرهاا الجتماعي)

ب):)291)شارع)2)مارساحد لي7)3،)عين)

  شق،)  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

 2 شارع) (291 ب) با د را  ب8ضاء،)

عينا  شق،)  د ر) (،3 مارساحد لي7)

ل ملس لابا س لا  تجاري)   ب8ضاء)

با د را  ب8ضاء)تحتارقم)406142.

لبذ كافا تعرضاتاتس لابمكتب)

بمكتب) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

106 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130154

حسابارقما:ا13676

عقداتقدم7

بن2ر،) وحامل) حمزةا   س8دا

 BE230230 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا

ممثلا لشخصا  طب8عي) بصفتها

با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا

  ب8ضاء)تحتارقم)421266)لبصفته)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين.

خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):

طب8ع78) بتقدم7ا تما  ق8اما

 PHARMACIE JAWHARAT  شرك7)

ح ت) شرك7ا (NAKHIL SARL AU

ل حد) بشريكا محدلدةا مسؤل 78ا

إقام7ا  نخ8ل) (: مقرهاا الجتماعياب)

(،2 7)  رحم7) عمارة) (1H مجم2ع7)

  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)

أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)

 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)

ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا

 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.

من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا

كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا

من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا

ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)

منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)

 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)

إقام7ا  نخ8ل) با با د را  ب8ضاء،)

(،2 7)  رحم7) عمارة) (1H مجم2ع7)

با س ل) ل ملس لا   د را  ب8ضاء)

رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)   تجاريا

.421266

لبذ كافا تعرضاتاتس لابمكتب)

بمكتب) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  س لا  تجاري.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

107 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130156
حسابارقما:ا13710

عقداتقدم7
سينا،) وحامل) عادلا بنا   س8دا
(،BE641096 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
  س8داعبدا  رحمانا بناسينا،) وحامل)
(،BE602312 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
سينا،) وحامل) عف8فا بنا   س8دا
(،BE712532 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
سينا،) وحامل7) نادو7ا بنا   س8دةا
(،BE531321 رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا
ممثلا لشخصا  طب8عي) بصفتها
با د ر) با س لا  تجاريا لمس لا
  ب8ضاء)تحتارقم)444224)لبصفته)

مسيرالح8دا شرك7افياط2را  تك2ين.
خصائصهااكا تالي):

تماتصريحاعلىامااولي):
طب8ع78) بتقدم7ا تما  ق8اما
 SOCIETE LES PERLES  شرك7)
شرك7) (D HERMITAGE SARL
بشريك) محدلدةا مسؤل 78ا ح تا
13)ممر) (: ل حدامقرهاا الجتماعياب)
دلبيرزيا يرم8طاج،)  د را  ب8ضاء.

تمامساهم7افيا  شرك7ا ملذك2رة)
أعالهابجم8عاعناصراأص2لالخص2م)
 ألصلا  تجاريا لشخصا  طب8عي)
ما ك7ا لعناصر) لتصبحا  شرك7ا
 ملساهمابهاا بتد ء)مناو2ماتس 8لها)

فيا  س لا  تجاري.
من) س8ك2نا لشرك7ا ملستف8دةا
كاملا مللك78ا ألصل) هذها  تقدم7ا
من) تقدمتها بتد ء)   تجاريا وحالا
ت2ق8عاهذ ا  عقدالس8ك2نا هااأوضا)
منا إلنشاء)  نهائي)  النتفاعا بتد ء)
 هذها  شرك7ا ألصلا  تجاريا  كائن)
13)ممرادلبيرزي) با د را  ب8ضاء،)ب)
ل ملس ل)  يرم8طاج،)  د را  ب8ضاء)
با د را  ب8ضاء) با س لا  تجاريا

تحتارقم)444224.
لبذ كافا تعرضاتاتس لابمكتب)
بمكتب) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا

  س لا  تجاري.
  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

108 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130272
حسابارقما:ا15005
ب8عاأصلاتجاري

ف2تتاشركTOP TISSUS(7)ل ملمثل7)
مناطرفا  س8دامحمدابنم2�ضىابن)
عبداهللا،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)
ل ملس ل) (C262944   2طن78)
با س لا  تجاريارقم)52231) فائدة)
من) ل ملمثل7ا (COMATRAC شرك7)
طرفا  س8دامحمدابنم2�ضىابناعبد)
  سالم،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)
C35262)ل ملس لابا س ل)   2طن78)

  تجاريابفاسارقم)14622.
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعد)
باو مل7ا ملت2 جد)  ب8عا ألث2 با
مصطفى) زنق7ا (41 با د را  ب8ضاء)
 ملعاني،)ز لي7اسه8لاوحسنال ملس ل)

با س لا  تجاريارقم)52231.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

مكرر 109

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130274
حسابارقما:ا15006
ب8عاأصلاتجاري

 BONS TISSUS شرك7) ف2تتا
هللا) عبدا طرفا  س8دا منا ل ملمثل7ا
بنم2�ضى،) وحاملا بطاق7ا  تعريف)
ل ملس لابا س ل) (C13257   2طن78)
شرك7) 70441) فائدةا رقم)   تجاريا
طرف) منا ل ملمثل7ا (COMATRAC
  س8دامحمدابنم2�ضى،) وحاملا بطاق7)
C35262)ل ملس ل)   تعريفا  2طن78)

با س لا  تجاريابفاسارقم)14622.
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعد)
 ب8عا ألث2 باباو مل7ا ملت2 جدابا د ر)
وحسن،) سه8لا زنق7ا (10   ب8ضاء)
 درباعمرال ملس لابا س لا  تجاري)

رقم)70441.
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تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

110 مكرر
 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء

ملفارقما:ا130276
حسابارقما:ا15002
هب7اأصلاتجاري

ف2تا  س8دابلمل8حامحمد،) وحامل)
 B51202  بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
 فائدةا  س8دةابلمل8حافاطم7ا  زهر ء،)
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.BE69422
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملت2 جد)
زنق7) حيا ملعاريف،) با د را  ب8ضاء)
بنعمر) رل قا نافع،) هللاا عبدا  أب2ا
ل ملس لابا س لا  تجاري) (13 رقم)

رقم)254092.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)
و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

111 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا د را  ب8ضاء
ملفارقما:ا130220
حسابارقما:ا15094
ب8عاأصلاتجاري

ف2تا  س8دا حمدا  ر جي،) وحامل)
 B676635(78بطاق7ا  تعريفا  2طن 
STE SALALAH CAR) ملسيرة)  فائدة)
ف2زي7ا  ر جي،) طرفا  س8دةا منا
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.BJ226723
مجم2عا ألصلا  تجاريا ملعدا ب8ع)
  ع التا ملستعمل7الإصالحا  ع الت)
بل2ك) با د را  ب8ضاء،)  ملت2 جدا
شارعا وحز ما  كبير) (303    سعادة)
ل ملس ل) محمديا 323)  حيا رقم)

با س لا  تجاريارقم)124560.

تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا

باملحكم7ا  تجاري7) بمكتبا  ضبطا

مكتبا  س لا  تجاريابا د را  ب8ضاء)

و2ما) ()15( أجلاخمس7اعشر) د خلا

 مل2 ليا لنشرةا ألللىال  ثان78.

  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

112 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

تقدوماأصلاتجارياحص7افياشرك7

ملفارقما2021/22

نائب) عنا بمقت�ضىا ألمرا  صادرا

رئيسا ملحكم7ا  تجاري7ابمكناسابتاريخ)

11)و2ن28)2021)تحتارقم)213)فياملف)

 ألل مرا ملختلف7ارقم)2021/2103/213 

بفتحاملفا إلشهار.

في) مؤرخا عرفيا عقدا  لبمقت�ضىا

30)ديسمبر)2016.

تقدوما ألصلا  تجاري) تما

سع8د،) بطحاليا  ململ2كا لس8دا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

با س ل) D354949) ملس لا رقم)

  تجارياتحتارقم)30362)ل ملشطب)

عل8هابتاريخ)14)مارس)2012)كحص7)

 BATHAOUI FRERESS شرك7) فيا

SARL AU) ملس ل7ابا س لا  تجاري)

تحل8ليا  كائن) (41703 رقم) تحتا

مقرها)6)زنق7اعدم،)مزج،)مكناس.

تق88ما ألصلا  تجاري) تما لقدا

إوجابي) درهما (1565527،52 بق8م7)

ل7077909،52)درهماسلبي.

 ذ كافإناجم8عا  تعرضاتاوجب)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا أنات2ضعا

  تجاري7ابمكناساد خلاأجلاخمس7)

صدلر) تاريخا منا و2ماا ()15( عشر)

  نشرةا  ثان78.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

28 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

ب8عا وحقافيا  كر ء

ملفارقما2021/30

بتاريخ) ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

باعتا  س8دة) (2021 مارس) (12

ب.ت) ده8من،) وحامل7ا ح 8ب7ا
تجزئ7) D44223)  ساكن7ا رقم)
ليسالن،) (1222 رقم) واسم8ن7،)

كناش، رض2 نا  مكناسا لس8دا
 DB25013 رقم) ب.ت.)  وحاملا

حيا  سالم،) (،319 رقم)   ساكنا

فيا  كر ء) لمحل)  وفر نا وحقا

تجزئ7) حيا ملسيرة،)   تجاريا  كائنا

مس ل) مكناسا ليسالن،)   برك7،)

 25674 با س لا  تجارياتحتارقم)

ل  ثانياغيرامس لابا س لا  تجاري.

إجمالي) بثمنا ق8متها تحدودا لتما

قدره)115000)درهم.

 ذ كافإناجم8عا  تعرضاتاوجب)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا أنات2ضعا

  تجاري7ابمكناساد خلاأجلاخمس7)
صدلر) تاريخا منا و2ماا ()15( عشر)

  نشرةا  ثان78.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

29 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

ب8عا وحقافيا  كر ء

ملفارقما2021/31

بتاريخ) ت2ث8قيا عقدا  بمقت�ضىا

29)أبريل)2021)باعا  س8دا سماع8ل)

 D654221(وحل8مي،) وحاملاب.تارقم 

  ساكنارقم)96)حياعباساملسعدي،)

شارعابئرا نزر نام.ج،)مكناس.

عبا�ضي،) فاطم7ا  زهر ء)  لس8دةا
 DO23354 رقم) ب.ت.)  وحامل7ا

  ساكن7اتجزئ7اواسم8ن7ارقم)1222،)

ليسالن،)مكناس)؛

عبا�ضي،) وحامل7) ل  س8دةا س78ا

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

DO66549)  ساكن7ارياضاليسالن)
1)رقم)623،)ليسالن.

فيا  كر ء) لمحلا  تجاري)  وحقا

زنق7ا ملسيرة)   كائناقيساري7ا  برك7،)

حيا الزدهار،)ليسالن،)مكناسال  غير)

مق8دابا س لا  تجاري.

إجمالي) بثمنا ق8متها تحدودا لتما

قدره)140000)درهم.

 ذ كافإناجم8عا  تعرضاتاوجب)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا أنات2ضعا

  تجاري7ابمكناساد خلاأجلاخمس7)

صدلر) تاريخا منا و2ماا ()15( عشر)

  نشرةا  ثان78.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

30 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

تح2يلاشخصاطب8عياإلىاشخصا

معن2ي

ملفارقما2021/32

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافيافاتح)

تح2يلا  شخص) تما (2021 أبريل)

  ذ تيامحمداكعير،) وحاملا بطاق7)

 A12126 رقم)   تعريفا  2طن78ا

تحت) با س لا  تجاريا ل ملس ل7ا

معن2ي) شخصا إلىا (94662 رقم)

 SBSSIR TRAV SARL تحتا سم)

شرك7افياط2را  تأسيسا  كائن) (AU

مقرهااحيا  قدس)2)رقم)65،)  طابق)

  ثاني،)عيناتالجطات.

تق88ما ألصلا  تجاري) تما لقدا

بق8م7)5264500)درهم.

 ذ كافإناجم8عا  تعرضاتاوجب)

باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا أنات2ضعا

  تجاري7ابمكناساد خلاأجلاخمس7)

صدلر) تاريخا منا و2ماا ()15( عشر)

  نشرةا  ثان78.

  نشرةا  ثان78
رئيساكتاب7ا  ضبط

 ملحكم7ا  تجاري7ابمكناس

31 مكرر
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املحكمة التجارية بفاس
مصلح7ا  س لا  تجاري

إشهاراعقداتف2يتاحقافيا  كر ء

ملفاب8عارقما:ا2021/23

حساباخاصا:ا3373

)حة.) م8ن7) بمقت�ضىاعقدات2ث8قي)

با د را  ب8ضاء() م2ثق7ا   طاهري،)

بتاريخ) با د را  ب8ضاء)  مؤرخا

با د ر) لمس لا (2020 ن2فمبر) (27

  ب8ضاء)بتاريخ)3)ديسمبر)2021.

ف2تا  س8دامحمداندورابنجل2ن،)

 B74749 بطاقتها  2طن78) رقما

زنق7) (15 با د را  ب8ضاء)   ساكنا

  سفرجل،)عينا  ذواب.

رقم) بنجل2ن،) رش8دا ل  س8دا

بطاقتها  2طنBE622573(78)  ساكن)

با د را  ب8ضاء)كا ف2رن8ااك2 فاريس2ر)

ف8ال)22،) ملدون7ا وخضر ء)ب2سك2رة.

مسيرونا شرك7) بصفتهما

 PARFUMERIE SECRET DE

 BEAUTE AIN SEBAA SARL

SUCCURSSALE)بمقت�ضىا  صالح8ات)

 ملخ2 7ا هماا هذ ا  غرض.

رقم)  لس8دابث8نىاعر قياحس8ني،)

A74352)ل  ساكن7) بطاقتهاا  2طن78)

 30 رقم) (3 الش2م8ير)  با رباطا

مسيرةا شرك7) بصفتهاا حيا  رياضا

 LOCAMED SERVICE SARL AU

بمقت�ضىا  صالح8اتا ملخ2 7ا ها)

 هذ ا  غرض.

فيا  كر ء) لمحل) مجم2عا وحقا

B12)  كائن) رقم) بفاسا  ملستغلا

باملركبا  تجاريامرجانافاسا وم2ز ر)

ل ملس لابا س لا  تجارياباملحكم7)

 33101 رقم) تحتا بفاسا   تجاري7ا

 PARFUMERIE شرك7) فيا سما

 SECRET DE BEAUTE AIN SEBAA

بثمناقدره) (SARL SUCCURSSALE

1.050.000)درهم.

حسبا  شرلطا ملنص2صاعليها)

بعقدا  تف2يت.

بكتاب7ا  ضبط) تقبلا  تعرضاتا
باملحكم7ا  تجاري7ابفاساد خلاأجل)
و2ما) ()15( عشر) خمس7ا وتعدىا الا

 بتد ء)منا  نشرةا  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط
سع8دا بناسل8مان

32 مكرر

املحكمة  التجارية بمراكش
مكتباصع2باتا ملقال 7)

ملفاعدد):)2021/2319/40
ملفاأصليارقم):)2015/2316/213

إشعار
 2021/71 بمقت�ضىا وحكماعدد)
 2021 و2 28) (6 بتاريخ)   صادرا
عدد)) صع2باتا ملقال 7ا ملفا فيا
(: ملفاأصليارقم) (2021/2319/40
قضتا ملحكم7) (2015/2316/213

  تجاري7ابمر كش):
مسطرةا  تصف78) بتمدودا
م2 جه7) فيا   قضائ78ا ملفت2ح7ا
شرك7اجاكا لط8لا لىاشرك7اجاك)
ريزيدلنس)-) ملسماةاسابقااس2تريم2)
با س لا  تجاريا دى) -) ملس ل7ا
 ملحكم7ا  تجاري7ا  د را  ب8ضاء)

تحتارقم)116077.
عن) تاريخا  ت2قفا لتحدودا
  دفعافيانفسا ملدةا ملحددةاسابقا)
بم2جباحكمافتحامسطرةا  تصف78)
  قضائ78افياحقاشرك7اجاكا لط8ل.
عبدا  رح8م) (: لع8نتا  س8د)

 سم8حاقاض8اامنتدبا.
و2سفازغل2لاسندوكا) (: ل  س8د)
عبدا  كريم) شارعا (120   كائن)
 وخطابيا قام7ارق78اشق7)5)عمارةاب)

  طابق)1)جليزامر كش.
منا  د ئنين) فاملطل2با عل8ها
بدو2نهما لسندوكا ملعين)   تصريحا
ضمناقائم7ام2قع7اتتضمنا ملبا غ)
لح ك) با 2ثائقا مرفق7ا  ملطل2ب7ا
نشر) تاريخا منا شهرينا د خلا جلا
هذ ا الشعاراباو ريدةا  رسم78اطبقا)
 627 626)ل) 569)ل) ملقتض8اتا مل2 د)

منامدلن7ا  تجارة.
عنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

 19 مكرر

 ملحكم7ااا  تجاري7ابمر كش
ملفارقم):)2021/106

حسابارقم)):)3414

اشر ءا صلاتجاري
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
بمر كش) لمس لا (2021 و2ن28) (22
رقم) تحتا (2021 و2ن28) (30 بتاريخ)
2021/49531،) شترىا  س8دا  هاني)
سع8دا وحاملا بطاق7ا  تعريف)
ل  ساكن) (C621252 رقم)   2طن78ا
مر كش،) تجزئ7ا  شرفا (320 برقم)
ل ملس لابا س لا  تجارياباملحكم7)
رقم) تحتا بمر كشا   تجاري7ا
طرفا  س8دا  هاني) منا (،124234
 حمدا وحاملا لبطاق7ا  2طن78ارقم)
ر ض78) شعيرا ل  س8دةا (C379357
رقم)  وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا
ن2ر) لرث7ا  فق8دا  هانيا (CD31550
با س لا  تجاري) ل ملس لا   دون،)
باملحكم7ا  تجاري7ابمر كشاتحتارقم)
منا الصلا  تجاري) (%(50  124232
د را  بر) (22 رقم) برقمامحلا   كائنا
ل الحسانا  شطرا  ثانيا مرشيش)
:)  تك88ف) مر كش،) ملز للا نشاط)
عناصرها ملادو7) بجم8عا ل  تغل8فا
 100.000 بمبلغ) ق2ما ل ملعن2ي7،)

درهما.
د ئنيا  بائعا ملذك2را عاله) فعلىا
قسم) بتعرضاتهما لىا وتقدم2 ا  نا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
بمر كشاد خلا جلاوبتدئامناتاريخ)
فيا  28م) لينتهيا نشرا العالنا الللا
 وخامساعشرامنانشرا العالنا  ثاني.

 العالنا اللل
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

17 مكرر

 ملحكم7ااا  تجاري7ابمر كش
ملفارقم):)2021/107

حسابارقم)):)3442

ب8عا صلاتجاري
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لمس لابمر كش) (2012 ن2فمبر) (23
لرث7) باعا (2012 ديسمبر) (14 بتاريخ)
  س8دا  صدوقابنازهر ء)  ساكنين)
سب8ع) (66 رقم) تسلطانتا تجزئ7ا
حم8د) مر كشا فائدةا  سادةا

 ملعناليا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

ل  س8د) (E320744 رقم)   2طن78ا

سهالا وحاملا بطاق7)  ملصطفىا

 E399713 رقم)   تعريفا  2طن78ا

سهالا وحامل) عبدا  كريما ل  س8دا

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2ط8ن7ا
جم8عا الصلا  تجاري) (E643469

 94 رقم) بساح7ا وحفل7ا   كائنا

س8دياو2سفامر كش،)ل ملعداملقهى)

تحت) با س لا  تجاريا ل ملس لا

رقم)35400)))بجم8عاعناصرها ملادو7)

ل ملعن2ي7،)بمبلغ)1.000.000)درهما.

د ئنيا  بائعا ملذك2را عاله) فعلىا

قسم) بتعرضاتهما لىا وتقدم2 ا  نا

باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا

بمر كشاد خلا جلاوبتدئامناتاريخ)

فيا  28م) لينتهيا نشرا العالنا الللا

 وخامساعشرامنانشرا العالنا  ثاني.
 العالنا اللل

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

18 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش

 تقديم أصل تجاري حصة

في شركة
ملفاعددا:ا2021/96

حساباعددا:ا3323

 27 بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)

أبريل)2021،)مس لابمر كشابتاريخ)

05/2021)تحتارقم)33623/2021.

قدما  س8دامحمدانج8با  كتاني،)

ل وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

 217 E667322،)  ساكنابرقم) رقم)

بل2كاباإقام7اعنبراشارع) (4   طابق)

ب2ك2سالفياجليزامر كش.

مجم2عا ألصلا  تجاريا  كائن)

د ر) طريقا فاطم7ا  زهر ء) بشارعا

  باشاارقم)17)مر كش.

ص8د 78ا ملق8د) عنا عبارةا له2ا

با س لا  تجاريابمر كشاتحتارقم)

95242)منا  س لا إلوضاحيابجم8ع)

بثمن) ل ملعن2ي7ا عناصرها ملادو7ا

3.295.000)درهم.
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 DAR EL  لشرك7ا  ص8د 78)

قدره) مالا ر سا (BACHA HOMEO

درهما ملمثل7امناطرف) (3.295.000

  س8دامحمدانج8با  كتاني.

فعلىاد ئنيا  بائعا ملتنازلا ملذك2ر)

إلى) بتعرضاتهما وتقدم2 ا أنا أعالها

باملحكم7) قسما  س لا  تجاريا

  تجاري7ابمر كشاد وخاأجلاوبتدئ)

مناتاريخانشرا إلعالنا ألللالينتهيافي)

  28ما وخامساعشرامنانشرا إلعالن)

  ثاني.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

36 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش
مصلح7ا  س لا  تجاري

ب8عاأصلاتجاري
ملفاعددا2021/97

حسابارقما:ا3327

من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

طرفا ألستاحا حمدا  2ز نيا مل2ثق)

با رباطابتاريخ)31)ماي)2021،)قامت)

  شرك7الفااألط8ل،)مقرهاا الجتماعي)

بمر كشالكا 7اشارعا وحسنا  ثاني)

ممثل7) شارعا وحسنا  ثانيا (2  CIH

ز كي،) حاتما بمدورهاا  عاما  س8دا

 وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا لتعريف)

بتف2يتا ألصل) (،FA22762 رقم)

  تجاريا ملشتملاعلىافندقا  كائن)

بمر كشاشارعاعبدا  كريما وخطابي)

باملحكم7) با س لا  تجاريا ل ملق8دا

  تجاري7ابمر كشاتحتارقم)4343)إلى)

 MADAEF   شرك7ا ملسماةامض8ف)

ممثل7ابا س8دامحمدارش8داقرقري،)

 وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا لتعريف)

لسيتما إلود ع) (،BK103395 رقم)

  قان2نياباملحكم7ا  تجاري7ابمر كش.

 15 لستقبلا  تعرضاتاإلىاغاو7)

و2ماامناتاريخاصدلرا إلعالنا  ثاني.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

37 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش

تقدوماأصلاتجارياحص7افياشرك7

ملفاعددا2021/92

حساباعددا:ا3329

في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا

بمر كش) لمس لا (،2021 و2ن28) (2

قدمت) (،2021 و2ن28) (10 بتاريخ)

هندا وحامل7)   س8دةا  سالليا

رقم)  بطاق7ا  تعريفا  2طن78ا

ل  ساكن7ابإقام7ا  فرح) (BE201415

32)زنق7ابانيارقم)13)مر كشا شرك7)

PH IMAM ALI ENNAKHIL)  كائن)

رقم) (1 فيا  زه2ر) مقرهاا الجتماعيا

ط2ر) فيا مر كشا عينا وطيا (631

  تأسيس.

جم8عا ألصلا  تجاريا  كائن)

عينا وطي) (631 رقم) (1 با زه2ر)

ل ملس ل) ص8د 78ا ل ملعدا مر كشا

عناصره) بجم8عا با س لا  تجاريا

شرك7) فيا كحص7ا ل ملعن2ي7ا  ملادو7ا

ق2مابمبلغ)200.000)درهما.

فعلىاد ئنيامقدما وحص7ا ملذك2ر)

إلى) بتصريحاتهما وتقدم2 ا أنا أعالها

باملحكم7) قسما  س لا  تجاريا

  تجاري7ابمر كشاد خلاأجلاوبتدئ)

مناتاريخانشرا إلعالنا ألللالينتهيافي)

  28ما وخامساعشرامنانشرا إلعالن)

  ثاني.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

38 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش

ملفارقم):)2021/101

حسابارقم):)3411

تقدوماأصلا  تجارياحص7افيا
شرك7

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافيافاتح)

و2ن28)2021)لمس لابتاريخ)24)و2ن28)
ملالي) قدمتا  س8دةا ومانا (،2021

 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

P225962)  ساكن7ابحياس8دي) رقم)

حساونارقم)19)لرز ز ت.

 LAMAOUI ARCHI  شرك7)
شرك7اح تا ملسؤل 78) (،STUDIO 7
في) »شرك7ا لح8د) بشريكا  ملحدلدةا

ط2را  تأسيس.
با شق7)   كائنامقرهاا الجتماعيا
حنان) 9)  طابقا  ثا ثا قام7ا رقم)
بل2ك)A)شارعا ملقالم7اجليزامر كش.

جم8عا الصلا  تجاريا  غير)
با س لا  تجاريا  كائن) مس لا
 40 رقم) مكتبا عائش7ا بزنق7ا بنا
بيزنيس) بلدونغا   طابقا  ر بعا قام7ا
كمكتب) ل ملعدا مر كشا جليزا سنترا
عناصره) بجم8عا  لهندس7ا ملعماري7ا
 ملادو7ال ملعن2ي7اكحص7افيا  شرك7)
ل  ذياتماتق2يمهابمبلغ)1.026.0300 

درهم.
مقدم7ا وحص7) د ئنيا فعلىا
وتقدم2 ) أنا أعالها  ملذك2رةا
قسما  س ل) بتصريحاتهما لىا
  تجارياباملحكم7ا  تجاري7ابمر كش)
نشر) تاريخا منا وبتدئا أجلا د خلا
من) (15 في) لينتهيا  العالنا الللا

  نشرةا العالنا  ثاني.
 العالنا  ثانيا

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

100 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش
ملفارقم):)2021/102

حسابارقم):)3413

صدق7اأصلاتجاريا 2جهاهللااتعالىا
مصذح) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
لمس ل) (2021 و2ن28) (3 في)  المضاء)
(،2021 و2ن28) (23 بتاريخ) بمر كشا
هللا،) ظفرا تصدقتا  س8دةا ط8ف7ا
 وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78ا لتعريف)
رقم)BJ27026) فائدةا  س8دةامل8ك7)
ظفراهللا،) وحامل7ا لبطاق7ا  2طن78)
بمجم2ع) (R370752 رقم)  لتعريفا
(،9.72 في) حق2قهاا ملشاع7ا ملقدرةا
 ململ2ك7ا هاافيا الصلا  تجاريا  كائن)
(،25 I،)  رقم) بمر كش،)س8دياعباد)
مس ل) مقهى،) عنا عبارةا ه2ا   ذيا
با س لا  تجارياتحتارقم)49336،)
ل ملعن2ي7) عناصرها ملادو7ا بجم8عا
أبيهاا ملرح2م) ترك7ا فيا تملكهاا ل  تيا

وحسناظفراهللا.

مجم2عا وحق2ق) تق2يما تما لقدا
 ملشاع7ا ملتصدقابهاافيامبلغ)40.000 

درهم.
د ئنيا ملتصدق7ا ملذك2رة) فعلىا
بتعرضاتهما لى) وتقدم2 ا أنا أعالها
باملحكم7) قسما  س لا  تجاريا
  تجاري7ابمر كش،)د خلاأجلاوبتدئ)
مناتاريخانشرا العالنا الللالينتهيافي)
  28ما وخامساعشرامنانشرا العالن)

  ثاني.
 العالنا  ثانيا

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

101 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابمر كش
ب8عاأصلاتجاري

ملفارقما2021/103
حسابارقما3416

بمقت�ضىاعقدام2ثقاتلقاها ألستاح)
بتاريخ) بمر كش،) م2ثقا ب2ملانا ر�ضىا
بتاريخ) 2021) ملس لا و2ن28) (10
س لا ملد خ8ل) (،2021 و2ن28) (22
أمر) (،2021-0050456-11071
ت2ص8ل) (43942 باستخالص)
20211566211049،)باعتا  س8دة)
ل  8د،) وحامل7ا لبطاق7) ف2زي7ا
 E569623 رقم)   2طن78ا لتعريفا
»كيشابل2س«) بصفتهااممثل7اشرك7)
شرك7اح تامسؤل 78امحدلدةاح ت)
با س ل) ل ملس ل7ا لح8د،) شريكا
  تجاريابمر كشاتحتارقم)62625،)
منيرا  تخمات،)  فائدةا  س8دا
»ت2ريست8كا) شرك7) ممثلا بصفتها
ك2نس8بت«) وحاملا لبطاق7ا  2طن78)
شرك7) (BJ236504 رقم)  لتعريفا
ح تامسؤل 78امحدلدةاح تاشريك)
با س لا  تجاري) ل ملس ل7ا لح8د،)
105415،)جم8ع) بمر كشاتحتارقم)
بمر كش،)  ألصلا  تجاريا  كائنا
دل راألالدامزلغ،)جماع7الق8ادةاألالد)
با س ل) ل  ق8دا حس2نا  2يد ن،)
 62625   تجارياملر كشاتحتارقم)
رقم) تحتا منا  س لا  تحل8لي،)
بجم8ع) منا  س لا  ترت8بي،) (2930
عناصرها ملادو7ال ملعن2ي7الح كابثمن)

قدره)100.000)درهم.)
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أعاله) د ئنيا  بائعا ملذك2را فعلىا
قسم) إلىا بتعرضاتهما وتقدم2 ا أنا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
بمر كشاد خلاأجلاوبتدئامناتاريخ)
فيا  28م) لينتهيا نشرا إلعالنا ألللا
 وخامساعشر))15()منانشرا إلعالن)

  ثاني.
 إلعالنا  ثاني

رئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

102 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
مستخرجاعقداهب7اأصلاتجاري

ملفاهب7اعددا2012/57
حساباعددا2006

حررته) رسميا عقدا بمقت�ضىا
 ألستاحةامنالاكر عيا مل2ثق7اب2جدة)
مس ل) (،2021 ماي) ل21) (06 بتاريخ)
لهب) (2021 ماي) (25 بتاريخ) ب2جدةا
  س8داعمرابلحسينادري�ضيا  ساكن)
25)شارعامحمدا وخامسا  طابق) ب)

  ثانيا  شق7)09)لجدة.
 لس8د ت):)مل8ك7ابحلسينادري�ضي)
رقم) بإقام7ا  غ2 فا سليا   ساكن7ا

14)لجدة.
زك78ابلحسينادري�ضيا  ساكن7اب)
24)زنق7اس لماس7اشارعا فدورا  د ر)

  ب8ضاء.
دري�ضيا  ساكن7) بلحسينا بشرىا
تن2ت) زنق7ا يعق2با ملنص2را بشارعا

رقم)14)لجدة.
مجم2عا الصلا  تجاري)
 ملخصصا ب8عا ملنت2جاتا  فالح78)
  كائنابشارعامحمدا وخامسارقم)25 
لجدة،) ملق8دابا س لا  تجارياتحت)
لقداتماتق88م) تحل8لي،) (11377 رقم)
 ألصلا  تجاريا غرضا  تس 8ل)

بمبلغاقدره)100.000)درهم.
أماما ملحكم7) تقبلا  تعرضاتا
  تجاري7اب2جدةاد خلاأجلاأقصاه)
و2ماا مل2  78ا لنشرة) عشرةا خمس7ا
  ثان78،)تطب8قاا لمادة)24)منامدلن7)

  تجاري7.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

40 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7اب2جدة
مستخرجاعقداهب7احق2قامشاع7

فياأصلاتجاري
ملفاعددا2021/59
حساباعددا2032

حرره) رسميا عقدا بمقت�ضىا
 ألستاحاخل8لامتحدا مل2ثق7اب2جدة)
ماي) ل5) (،2021 أبريل) (27 بتاريخ)
2021)مس لاب2جدةابتاريخ)5)و2ن28)

2021)لهبا  سادة):
بشارع) عميريا  ساكن7ا سل8م7ا
يعق2با ملنص2رازنق7اكربالء)رقم)25 
لجدةاأصا 7اعنانفسهاالن8اب7اعن)
يعق2ب) بشارعا زهيرا  ساكن7ا إناسا
 ملنص2رازنق7اكربالء)رقم)25)لجدة.

بمقت�ضىالكا 7اعام7.
محمدا مينازهيرا  ساكنابشارع)
يعق2با ملنص2رازنق7اكربالء)رقم)25 

لجدة.
 لس8دةاهناء)زهيرا  ساكن7ابشارع)
يعق2با ملنص2رازنق7اكربالء)رقم)25 

لجدة.
في) حق2قهما ملشاع7ا جم8عا
 الصلا  تجاريا ملخصصا ص8د 78)
زهير،)  كائن) ص8د 78ا شعارا تحتا
لجدة،) ل و ز ئرا لهر نا زنق7ا بز لي7ا
لقذ) با س لا  تجاري،) مق8دا   غيرا
تقدوما ألصلا  تجاريا غرض) تما
 150.000 قدره) بمبلغا   تس 8لا

درهم.
أماما ملحكم7) تقبلا  تعرضاتا
  تجاري7اب2جدةاد خلاأجلاأقصاه)
و2ماا مل2  78ا لنشرة) عشرا خمس7ا
24)منامدلن7)   ثان78اتطب8قاا لمادة)

  تجارة.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

41 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
مكتبا  تس2ي7ال  تصف78ا  قضائ78

 شعار
شرك7ا سكانا 2برلكريافياشخصا

ممثلهاا  قان2ني
RC33095ا:ا

بتاريخ) بمقت�ضىا وحكما  صادرا
عدد) فيا مللفا (،2021 و2 28) فاتحا
رقما وحكم) (3/2319/2021
2021/16،)قضتا ملحكم7ا  تجاري7)

بطنج7.

 بفسخامخططا الستمر ري7ال وحكم
مسطرةا  تصف78) بفتحا تبعاا ذ كا
  قضائ78افيام2 جه7اشرك7ا سكان)
 2برلكريافياشخصاممثلهاا  قان2ني)
شارع) (2 (: مقرهاا الجتماعي) قضائ8اا
خا دابنا  2 8داطنج7،)تحدوداتاريخ)
  ت2قفاعنا  دفعافي)14)و2ن28)216.
علىا  س8دامحمداسع8د)  إلبقاء)
ح اجياقاض8اامنتدباال  س8دامحمد)
  زنطارياقاض8اامنتدباانائباال  س8د)

 حمداب2رياعاسندوكا.
منا  د ئنين) فاملطل2با لعل8ها
بدو2نهما لسندوكا ملعين)   تصريحا
ضمناقائم7ام2قع7اتتضمنا ملبا غ)
أجل) د خلا لح كا مرفق7ا  ملطل2ب7ا
شهرينا بتد ء)مناتاريخاهذ ا إلشعار)
باو ريدةا  رسم78اطبقاا لمادة)524.
22

 ملحكم7ا  تجاري7ابطنج7
ملفارقم):)2021/23

ملفاتف2يتاأصلاتجاريا
عناطريقا  ب8ع

كتاب7) مصلح7ا رئيسا يعلنا
بطنج7) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
أنهابمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخافي)21 
و2ن28)2021،)باعا  س8داعبدا  2 حد)
  شاطا وحاملا بطاق7ا  تعريف)
ل  ساكن) (K67109 رقم)   2طن78ا
قدلر) بنا تجزئ7ا  سان78ا بطنج7ا
ل ملس لابا س لا  تجاري) (50 رقم)
جم8ع) (،52594 رقم) تحتا بطنج7ا
حي) بطنج7ا  الصلا  تجاريا  كائنا
155،) فائدةا  س8د) رقم)  ملصلىا
عبدا ال ها وحس2نيا وحاملا بطاق7)
(،K224402 رقم)   تعريفا  2طن78ا
ق8م7ا الصلا  تجاري) لحددتا
فيامبلغا جمالياقدره) م2ض2عا  ب8عا

300.000)درهم.
لعل8هافاناجم8عا  عرضاتاتقدم)
بكتاب7ا  ضبطابهذها ملحكم7اد خل)
 جل)15)و2ماا بتد ء)مناتاريخا  نشر)
لماول8هامن) (24   ثانياطبقاا لفصل)

مدلن7ا  تجارة.
  نشرةا ألللى)

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

خدوج7ا قش2ر

20 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابطنج7
ملفارقم):)2021/24

ملفاتقدومااأصلاتجاريا
كحص7افياشرك7اط2را  تأسيس

كتاب7) مصلح7ا رئيسا يعلنا
بطنج7) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
في) مؤرخا مؤثقا عقدا بمقت�ضىا أنها
قدماكلامنا  س8د) (،2021 ماي) (24
هللاا  زيديا وحاملا بطاق7) عبدا
  LF20764 رقم)   تعريفا  2طن78ا
ل  ساكنابتجزئ7ام2اليارش8داشارع)
ل ملس ل) 46)  فن8دقا رقم)   دلح7ا
با س لا  تجاريابطنج7اتحتارقم)
دون2) لس8م7ا ل  س8دةا (115324
 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
بتجزئ7) ل  ساكن7ا (LF37470 رقم)
 46 م2اليارش8داشارعا  دلح7ارقم)
  فن8دقال ملس ل7ابا س لا  تجاري)
115326،) الصل) بطنج7اتحتارقم)
  تجاريا  كائنابطنج7)9)زنق7ا نتاكي)
فياشرك7) كحص7ا (2 رقم) (1   طابق)
 NORTH فياط2را  تأسيسامسماة)

.AGENCY SARL
لبناء)علىاتقريرامر قبا وحصص)
تم) فقدا (،2021 ماي) (10 في)  ملؤرخا
تق88ما الصلا  تجاريا ملذك2رة)

بق8م7)100.000)درهم.
لعل8هافاناجم8عا  عرضاتاتقدم)
بكتاب7ا  ضبطابهذها ملحكم7اد خل)
 جل)15)و2ماا بتد ء)مناتاريخا  نشر)
لماول8هامن) (24   ثانياطبقاا لفصل)

مدلن7ا  تجارة.
  نشرةا ألللى)

عنارئيساكتاب7ا  ضبط
خدوج7ا قش2ر

21 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابطنج7
ملفاتف2يتاأصلاتجارياعناطريقا

  ب8ع
ملفاعددا2021/72

كتاب7) مصلح7ا رئيسا يعلنا
بطنج7) باملحكم7ا  تجاري7ا   ضبطا
أنهابمقت�ضىاعقدام2ثقامؤرخافي)20 
ماي)2021)باعا  س8دامحمدا  زل دي)
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
بطنج7) ل  ساكنا (K262121 عدد)
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  بر نصاتجزئ7افض8ل7ازنق7)6)رقم)12 

بطنج7) با س لا  تجاريا ل ملس لا

مجم2عا ألصل) (75210 رقم) تحتا

شارع) (79 بطنج7)   تجاريا  كائنا

 C.F DESIGN شرك7) فاسا فائدةا
SARL AU) ملس ل7ابا س لا  تجاري)

 433051 رقم) تحتا با د را  ب8ضاء)

فياشخصاممثلهاا  قان2نيالحددت)

ق8م7ا ألصلا  تجاريام2ض2عا  ب8ع)

فيامبلغاإجمالياقدره)750.000)درهم.

جم8عا  تعرضات) فإنا لعل8ها

تقدمابكتاب7ا  ضبطابهذها ملحكم7)

15)و2ماا بتد ء)مناتاريخ) د خلاأجل)

لما) (24 طبقاا لفصل)   نشرا  ثانيا

ول8هامنامدلن7ا  تجارة.

 إلعالنا  ثاني
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

خدوج7اأقش2ر

96 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
املفارقما:ا2021/47ا

حسابارقما:ا3265

تقدوماأصلاتجاريافياشرك7

  طرفا أللل):)نهىاب2شرب

بطاق7ا  تعريفا  2طن78) رقما

.A702167

مغرب78ا و نس78)

 STE :)  شرك7)   طرفا  ثاني)

OFFICINE GRANADA

ب2شرب) نهىا قدمتا  س8دةا

 OFFICINE  فائدةا  شرك7)

GRANADA) ألصلا  تجارياحص7)

فيا  شرك7ا ملذك2رةال  كائنابسكت2)

لالدامطاعاتمارة) (109 قطاعارقم) (3

ل ملس لابا تجاريارقم)91022.

بمصلح7) لستقبلا  تعرضاتا

باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا

 15 عشر) خمس7ا غاو7ا إلىا با رباطا

و2ماامناصدلرا إلعالنا  ثاني.
 إلعالنا أللل

رئيسامصلح7ا  س لا  تجاري

10 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط
املفارقما:ا2021/45ا

حسابارقما:ا3262
  طرفا أللل):)ن2حا  ب2حم8دي

بطاق7ا  تعريفا  2طن78) رقما
.A699667

مغربيا و نس78)
  طرفا  ثاني):)محمداصقلي)

بطاق7ا  تعريفا  2طن78) رقما
.D251307

مغربيا و نس78
:)  تجهيز ت)  ألصلا  تجاري)

ل ملعد ت
  عن2 ن):)زنق7ا  سه2لا  طائر ت)

  28سف78ا  رباط
  س لا  تجاري)109264.

بمصلح7) لستقبلا  تعرضاتا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
 15 عشر) خمس7ا غاو7ا إلىا با رباطا

و2ماامناصدلرا إلعالنا  ثاني.
 إلعالنا أللل

رئيسامصلح7ا  س لا  تجاري

11 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط
املفارقما:ا2021/49ا

حسابارقما:ا3912
  طرفا أللل):)ب2بكرا جاع2ي

بطاق7ا  تعريفا  2طن78) رقما
.A127344

مغربيا و نس78)
فاطم7) هالليا (:   طرفا  ثاني)

 جاع2ي
بطاق7ا  تعريفا  2طن78) رقما

.A422134
مغربيا و نس78)

 ألصلا  تجاري):)ب8عام2 داغد ئ78
  عن2 ن):)عمارة)10)زنق7ارلماارقم)

6) ملح8طا  رباط
  س لا  تجاري)40052.

بمصلح7) لستقبلا  تعرضاتا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
 15 عشر) خمس7ا غاو7ا إلىا با رباطا

و2ماامناصدلرا إلعالنا  ثاني.
 إلعالنا أللل

رئيسامصلح7ا  س لا  تجاري

13 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط
ملفارقما:ا2021/50
حسابارقما:ا3915

  طرفا اللل):)
  س8داهالليابر ه8م.

رقما  بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
..A15219(رقم

مغربيا و نس78.
  طرف))  ثاني):)

  س8داهالليامحمدا مين.
رقمابطاق7ا  تعريفا  2طن78ارقم)

A609442)مغربيا و نس78.
ب8عا الجهزة) (:  الصلا  تجاري)

  كهربائ78.
زنق7ابرلكس8لاحي) (21 (:   عن2 ن)

 ملح8طا  رباط.
  س لا  تجاريارقم):)22205.

بمصلح7) لتستقبلا  تعرضاتا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
با رباط)) لىاغاو7)15)و2ماامناصدلر)

 العالنا  ثاني.
 إلعالنا أللل

رئيسامصلح7ا  س لا  تجاري

60 مكرر

 ملحكم7ا  تجاري7ابا رباط
ملفارقما2021/43
حسابارقما3232

 2A MAROC(7طرفا أللل):)شرك  
مسيرهاا  قان2نياعبدا ملا كا و امعي،)
رقما  بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

BE66534)مغربيا و نس78.
 ASSURANCE DE(:(طرفا  ثاني  
شرك7امقرهاا الجتماعي) (L’ADOUR
 7AV FRANCOIS MAURIAC A

.BIARRITZ FRANCE
 CONSEIL DE  ألصلا  تجاري)
 GESTION (POUR LE COMPTE
 DES CENTRES D’APPELS
 ET COMMERCIALISATION
 DE PRODUITS ET SERVICE
 PAR VENTE EN DIRECT SUR
ألالد) زنق7ا (،1 INTERNET)  عن2 ن)
جر ر،)س2ي�ضي،)  رباطارقما  س ل)

  تجاري)104625. 

بمصلح7) لستقبلا  تعرضاتا
باملحكم7ا  تجاري7)   س لا  تجاريا
 (15( با رباطاإلىاغاو7اخمس7اعشر)

و2ماامناصدلرا إلعالنا  ثاني.
  نشرةا  ثان78

رئيسامصلح7ا  س لا  نجاري

114 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
مكتبا  س لا  تجاري
  رقما  تحل8ليا:ا15696

ب8عاأصلاتجاري
ملفا  ب8عارقما:ا2021/04اباأات

كتاب7) مصلح7ا رئيسا نحنا
  ضبطاباملحكم7ابتد ئ78ابخريبك7،)
من) (23 ملقتض8اتا  فصل) تطب8قاا
 15-95 مدلن7ا  تجارة،)  قان2نارقم)

نعلنامااولي):
في مؤرخا عرفي،) عقدا  بمقت�ضىا
حسن) باعا  س8دا (،2021 ماي) (12
تجزئ7) (26 برقم) عج ينا  ساكنا
أن2ر) مالل،) لس8دا بنيا (،2  وخير)
 395   ساد تانج8ميا  ساكنابرقم)
جم8ع) خريبك7،) (،2 تجزئ7ا  هناء)
رقم) تحتا  ألصلا  تجاريا ملس لا
با س لا  تحل8ليا دى) (15696
باملحكم7ا البتد ئ78) كتاب7ا  ضبطا
مقهى،) عنا عبارةا له2ا بخريبك7ا
إقام7ا  فردلس) (36 برقم)   كائن7ا
ح تا  شعاد) خريبك7،) (2 عمارة)

.CAFE DIAMANT ICE(تجاري  
تس ل) فإنا  تعرضاتا لعل8ها
بهذها ملحكم7) بمكتبا  ضبطا
بخريبك7) )مكتبا  س لا  تجاري()
د خلاأجلاأقصاهاخمس7اعشر))15) 

و2ماابعدا  نشرا  ثاني.
  نشرةا  ثان78

عنارئيسامصحل7اكتاب7ا  ضبط

6 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بسال 
ملفاعدد):)2021/12

حساباخاصاعدد):)37473

إعالناعناتقدومااأصلاتجاريا
كحص7افياشرك7

ب2بكري) :)  س8دا   طرفا أللل)

جمالارقمابطاق7ا  تعريفا  2طن78))

A201291)مغربيا و نس78.
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شرك7) (:   طرفا  ثاني)

 PHARMACIE DE L’ETOILE SALE

مسيرهاا  قان2نيا  س8د) (SARL AU

ب2بكرياجمالامغربيا و نس78).

مقرهاا إلجتماعي):)رقم)27،)شارع)

  عل2يين،)  قري7اسال.

 ألصلا  تجاري):)ص8د 78.

  عن2 ن):)رقم)27،)شارعا  عل2يين،)

  قري7اسال.

بمصلح7) )  تعرضاتا لستقبل)

  س لا  تجارياباملحكم7)) إلبتد ئ78)

بسالاإلىاغاو7اخمس7اعشر او2ماامن)

صدلرا إلعالنا  ثاني.

 إلعالنا أللل

رئيسامصلح7ا  س لا  تجاري

56 مكرر

 ملحكم7ا البتد ئ78ابسال

عقداتف2يتابخص2صاأصلاتجاري

ملفارقما:ا2021/15

حسابارقما:ا37030

من) حررا ت2ث8قيا عقدا بمقت�ضىا

م2ثق7،) فا�ضي،) مل8اء) طرفا ألستاحةا

2021،)ف2ت) و2ن28) (15 بتاريخ) بسال،)

  س8داعمرلا  تر وبي،)  ساكنابسال،)

حي) (،69 رقم) تينغي،) زنق7ا   قري7،)

  فرح،) فائدةا بنىاأهرجي،)  ساكن7)

زنق7ابنياعرلس،) (،22 بسالا  قري7،)

من) ل جباتها جم8عا حيا  2حدة،)

 ألصلا  تجاريا  كائنابسالا  قري7)

هللا) عينا زنق7ا محمدا س8ديا شارعا

عبارة) له2ا (،35 رقم) متجرا (23 رقم)

أجز ء)  س8ار ت) محلا ب8عا عنا

ل ملس لابا س لا  تجاريا لمحكم7)

 البتد ئ78ابسالاتحتارقم)23254.

بمصلح7) لستقبلا  تعرضاتا

  س لا  تجارياباملحكم7ا البتد ئ78)

بسالالح كاإلىاغاو7ا  28ما وخامس)

عشرامناصدلرا إلعالنا  ثاني.

 إلعالنا  ثاني

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيفلت
ب8عاأصلاتجاري

ملفارقما:ا2021/4
حسابارقما:ا2571

بتاريخ عدليا عقدا  بمقت�ضىا
تحت) 2019) ملضمنا أكت2بر) (14
باعا  س8د) (،423 314)صح8ف7) عدد)
  طاهراأوتاصاوحا وحاملا لبطاق7)
ب2 سط7،) (XA21492 رقم)   2طن78ا
جم8عا ألصلا  تجاريا  ذياه2اعبارة)
عنامخبزةا  كائن7ابمجم2ع7ا ازنق7)
ل مل2ثقامن) أرف2داحيا ألملات8فلت،)
طرفا  عد ينا  س8داإبر ه8ما حر رتي)
لم8ل2دا شهبا ملنتصبانا إلشهاد)
محكم7ا الستئناف) نف2حا بد ئرةا
إد رة) بقباض7ا ل ملس لا با رباط،)
  ضر ئبابت8فلتابس ل)4337)تحت)
رقم)4271)بتاريخافاتحاأكت2بر)2019،)
ل ملعن2ي7) عناصرها ملادو7ا بجم8عا

بثمناقدره)320.000)درهم.
 ذ كافإناجم8عا  تعرضاتاوجب)
باملحكم7) بكتاب7ا  ضبطا أنات2ضعا
 البتد ئ78ابت8فلتاد خلاأجلاخمس7)
صدلر) تاريخا منا و2ماا ()15( عشر)

  نشرةا  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

10 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
تقدوما صلاتجارياحص7افياشرك7

ملفاعددا2021/6
حسابارقما3350

مناطرف) رسميا تقريرا بمقت�ضىا
شالي)  وخبيرا وحيس2بيا بر ه8ما
أكت2بر) فاتحا بتاريخا با د را  ب8ضاء)
2020،)قدما  س8دا محندا  زيت2ني،)
رقم)  وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا
ل ملس لابا س لا  تجاري) (I14310
باملحكم7ا البتد ئ78ابأزياللاتحتارقم)
11464،)جم8عا ألصلا  تجاريا  ذي)
ه2اعبارةاعنافندقالمقهىال  كائن)
بشارعا وحسنا  ثانيال ليزغتاأزيالل)
 HOTEL كحص7افيا  شرك7ا ملدع2ة)
TIZI GHNIM SARL AU)فياشخص)
با س ل) مق8دةا ممثلهاا  قان2ني،)
  تجارياباملحكم7ا البتد ئ78ابأزيالل)

 100.000 3935)رأسما ها) تحتارقم)
ق2ما ألصلا  تجاري) لقدا درهما

 ملذك2رافيامبلغ)320729.31.
أعاله) د ئنيامقدما وحص7ا فعلىا
بمكتبا  س ل) تعرضاتهما لضعا
  تجارياباملحكم7ا البتد ئ78ابأزيالل)
د خلاأجلاالاوتجالزاخمس7اعشر)

و2ماا مل2  78ا لنشرةا  ثان78.
  نشرةا  ثان78

عنارئيساكتاب7ا  ضبط

42 مكرر

املحكمة االبتدائية بابن جرير
ب8عاأصلاتجاري
ملفا2021/01

بمقت�ضىاعقداعرفيامؤرخابتاريخ)
تحت) 2010) ملس لا و2ن28) (14

 ملر جعا  ثان78.
عليا با ينا فائدة) ف2تا  س8دا
ل  س8د) ب2طريكا و2سفا   س8دا
مجم2عا ألصل) ب2طريكا هشاما
  تجاريا  د نا  كائنابشارعامحمد)
بمركزا بن) (6 رقم) تحتا  وخامس،)
جريرا ملس لابا س لا  تجارياتحت)

رقم)3276.
أعاله) د ئنيا ملف2تا ملذك2را علىا
إلىا  قسم) بتعرضهماا وتقدم2 ا أنا
بابن) باملحك7ا البتد ئ78ا   تجاريا
تاريخ) منا وبتدئا أجلا د خلا جريرا
فيا  28م) لينتهيا نشرا العالنا ألللا
منانشرا إلعالن) (15  وخامساعشر)

  ثاني.
  نشرةا  ثان78
)رئيساكتاب7ا  ضبط

43 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

مصلح7اكتاب7ا  ضبط

ب8عاأصلاتجاريا
ملفاعدددا2021/07
حساباعددا15277

يعلنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط)
باملحكم7ا البتد ئ78ابقلع7ا  سر غن7)
في) مؤرخا عرفيا عقدا بمقت�ضىا أنها
بتاريخ) لمس لا (،2021 و2ن28) (22

5)و2 28)2021،)بقلع7ا  سر غن7،)باع)

دلم2 ا  ساكن) عبدا  فتاحا   س8دا

قلع7ا  سر غن7) بدل را  ك2رسا

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

مناصف7ا لس8د) (،Y109572 رقم)

عدنانا ملن2نيا  ساكنابدل را و دود)

أهلا  غاب7) ق8ادةا جماع7ا ملري2حا

قلع7ا  سر غن7ا وحاملا بطاق7)

(،Y295570 رقم)   تعريفا  2طن78ا

حسناء)  عمر نيا  ساكن7) ل  س8دةا

جماع7ا ملرب2ح) بدل را و دودا

قلع7ا  سر غن7) أهلا  غاب7ا ق8ادةا

 وحامل7ا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)
باالصلا  تجاري) (Y422623 رقم)

قلع7) (137   كائناببل2كاأمل8لارقم)

عناصرها ملادو7) بجم8عا   سر غن7ا
ل ملعن2ي7ال ملس لابا س لا  تجاري)

9420)بثمن) بهذها ملحكم7اتحتارقم)

 جمالياقدره)200.000)درهم.

تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا

بمكتبا  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78)

بقلع7ا  سر غن7اد خلاأجل)15)و2ما)

 مل2  78ا لنشرةا ألللىال  ثان78.

  نشرةا ألللى
عنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

27 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 

السراغنة
مصلح7اكتاب7ا  ضبط

 عالناعناتنازلاعناأصلاتجاري

2021/06

حساباعددا5733

كتاب7) مصلح7ا رئيسا يعلنا

بقلع7) باملحكم7ا البتد ئ78ا   ضبطا

عرفي) عقدا بمقت�ضىا أنها   سر غن7ا

بقلع7) (2021 و2ن28) (2 مس لابتاريخ)

عبدا وحق) تنازلا  س8دا   سر غن7ا

  كحلا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

Y155002،)  ساكن) عدد)   2طن78ا

قلع7) (229 رقم) (1 بحيا  نخل7)

  سر غن7ا  نائباعبها  س8داوحسن)

عرش.
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عرف78امصذح7) لكا 7ا بمقت�ضىا

 2017/42451 عدد) تحتا  المضاء)

2017،) فائدة) ديسمبر) (13 بتاريخ)

ببل2ك) م2 2دا غريا  ساكنا   س8دا

قلع7ا  سر غن7) (11 رقم)  ملرسا

ل وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

جم8عا ألصل) عنا (،Y102342 عدد)

رقم) (1 با ع2 طف)   تجايا  كائنا

232)قلع7ا  سر غن7ابجم8عاعناصره)

ملص2ر) ل ملعن2ي7ا ملخصصا  ملادو7ا
فت2غر فيال ملس لابا س لا  تجاري)

 14556 رقم) تحتا بهذها ملحكم7ا

بثمنا جمالياقدره)5300)درهم.

تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا

بمكتبا  ضبطاباملحكم7ا البتد ئ78)

بقلع7ا  سر غن7اد خلاأجل)15)و2ما)

 مل2  78ا لنشرةا ألللىال  ثان78.

  نشرةا  ثان78
عنارئيساكتاب7ا  ضبط

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بالحسيمة
ملفارقم):)2021/23

حسابارقم):)1652

 عالناعناب8عاأصلاتجاري
ت2ث8قيا دى) عقدا بمقت�ضىا

مكز ريا مل2ثق) عمرا  الستاحا

باوحس8م7امؤرخاو2م)17)ماي)2021،)

ماي) (19 و2م) باوحس8م7ا ل ملس لا

(،2021

باعا  س8دامحمداسمار،)  ساكن)

زنق7امل2ي7احيا ملنزه،) (01 باوحس8م7)

ل وحاملا لبطاق7) مغرب78،) جنسيتها

  2طن78ا لتعريفارقم)R15747)ن8اب7)

بفرنسا،) سمارا  ساكنا محمدا عنا

بتاريخ) مغرب78،) ملزد دا جنسيتها

ل وحاملا لبطاق7) (،1962 ن2نبر) (24

.R94412(2طن78ا لتعريفارقم  

سمار،) سا ما  فائدةا  س8دا

  ساكناباوحس8م7)1)زنق7امل2ي7احي)

 ملنزه،)جنسيتهامغرب78،) ملزد دابتاريخ)

ل وحاملا لبطاق7) (1976 ن2نبر) (20

.R137007(2طن78ا لتعريفارقم  

 الصلا  تجاريا ملمثلافي):
ب8عاأجهزةا ملعل2م8اتال ملكتتب7.

باوحس8م7،)  طابق)   كائنا
ح رةا  نك2ر،) زنق7ا (104  الر�ضي)
ل ملس لابا س لا  تجارياباملحكم7)
رقم) تحتا باوحس8م7ا  البتد ئ78ا
بثمن) با س لا  تحل8ليا (13014

 جمالياقدره)350.000)درهم.
تقدوم) أعالها د ئنيا  بائعا فعلىا
مكتبا  س ل) تعرضاتهما دىا
باملحكم7ا البتد ئ78)   تجاريا
باوحس8م7اد خلاأجلاأقصاهاخمس7)

عشراو2ما))15()بعدا  نشرا  ثاني.
  نشرةا  ثان78

رئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

98 مكرر

 ملحكم7ا البتد ئ78اباوحس8م7
ملفارقم):)2021/25

حسابارقم):)1661

 عالناعناب8عاأصلاتجاري
ت2ث8قيا دى) عقدا بمقت�ضىا
محمدا وحن2ديا مل2ثق)  الستاحا
باوحس8م7امؤرخاو2م)17)ماي)2021،)
ماي) (25 و2م) باوحس8م7ا ل ملس لا

(،2021
حسنا ملفت2حي،) باعا  س8دا
زنق7ا  دلح7) باوحس8م7ا   ساكنا
ل وحامل) جنسيتهامغرب78،) (،32 رقم)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا
عمرا ملفت2حي) عنا ن8اب7ا (R54416
مغرب78،) جنسيتها ببل 8كا،)   ساكنا
 1962 أبريل) (10 بتاريخ)  ملزد دا
ل وحاملا لبطاق7ا  2طن78ا لتعريف)

.R61055(رقم
ج2 دا  كم2ني،)  فائدةا  س8دا
  ساكناباوحس8م7ازنق7اجبلات2بقال)
مغرب78،) ملزد د) جنسيتها (،37 رقم)
ل وحامل) (1979 و2ن28) (25 بتاريخ)
رقم)  لبطاق7ا  2طن78ا لتعريفا

.R156442
 الصلا  تجاريا ملمثلافي):
صا 2نا لحالق7ا  رجال.

شارعاو2سف)   كائناباوحس8م7،)
ل ملس ل) (.12 رقم) تاشفينا بنا
باملحكم7) با س لا  تجاريا
رقم) تحتا باوحس8م7ا  البتد ئ78ا
بثمن) با س لا  تحل8ليا (3204

 جمالياقدره)100.000)درهم.

تقدوم) أعالها د ئنيا  بائعا فعلىا
مكتبا  س ل) تعرضاتهما دىا
باملحكم7ا البتد ئ78)   تجاريا
باوحس8م7اد خلاأجلاأقصاهاخمس7)

عشراو2ما))15()بعدا  نشرا  ثاني.
  نشرةا  ثان78

رئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

99 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
شعب7ا  س لا  تجاري

ملفارقما2021/03
كتاب7) مصلح7ا رئيسا يعلنا
  ضبطا دىا ملحكم7ا البتد ئ78)
عقدا  ب8ع) بمقت�ضىا بتارلد نتا نها
في)   رسميا الصلا  تجاريا ملؤرخا
باعا  س8داعدنان) (،2021 و2ن28) (16
جم8ع)   عر بيا لس8دا دريسا تبرا
 2 با رقم)  الصلا  تجاريا  كائنا
تارلد نت) تجزئ7ا الملا ملحاوط7ا
ل  ذياه2اعبارةاعناص8د 78اتدعى)
 100.000 قرد) بثمنا ندوما ص8د 78ا
با س لا  تحل8لي) ل ملس لا درهم،)
بتارلد نت) باملحكم7ا البتد ئ78ا
لعل8هافإناجم8ع) (22122 تحتارقم)
و2ما) (15 د خل) تقدما   تعرضاتا

 مل2  78ا لنشرةا  تان78.
  نشرةا ألللى

23 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
ب8عاأصلاتجاري

مكتبا  س لا  تجاري
ملفاعددا2021/01
حساباعددا7555

بمقت�ضىاعقدارسمياحررابمكتب)
محام) عبدا  قادرا  ألستاحا غربيا
(،2021 و2ن28) (30 بتاريخ) با ناض2را
صدوقا  طهري2ي) ف2تا  س8دا
ش8كر) بنيا بدل را دلج2حاا   ساكنا
إقل8ما  ناض2را لس8دا دريساب2كريني)
 ألصلا  تجاريا  كائنابز لي7اشارع)
س8دي) لشارعا تاشفينا بنا و2سفا
تحملا سم) مقهىا با ناض2را محمدا
تحت) ل ملق8دبا س لا  تجاريا إ يز ا
رقم)90234)منا  س لا إلوضاحي.

أماما ملحكم7) تقبلا  تعرضاتا
)مكتبا  س ل)  البتد ئ78ابا ناض2ر)

  تجاري(.
و2ماا مل2  78) (15 أجل) د خلا
 لنشرةا  ثان78اتطب8قاا لمادة)24)من)

ظهيرافاتحاأغسطس)1996.
  نشرةا ألللى

24 مكرر

 ملحكم7اا إلبتد ئ78ابا ناض2را
مكتبا  س لا  تجاري
ملفاعددا:ا156/2021
حساباخاصاعددا:ا.......

ب8عاأصلاتجاري
بمقت�ضىاعقدارسمياحررابمكتب)
 ألستاحازهيرارشاد،)م2ثقابا ناض2ر،)
ف2ت) (،2020 أغسطس) (12 بتاريخ)
  س8دان2فلاعكرلي،)  ساكنابزنق7)
61)رقم)1)حيا  عريا  ش8خ،)  ناض2ر)
 لس8دانب8لاش8الح،) ألصلا  تجاري)
إقل8م) تيزورينا ألالداب2ط8ب،)   كائنا
ص8د 78) عنا عبارةا له2ا   ناض2را
تيزورين) )ص8د 78ا تحملا سم)
ل ملق8د) (،)PHARMACIE TIZIRINE
 33100 با س لا  تجارياتحتارقم)

منا  س لا إلوضاحي.
أماما ملحكم7) )  تعرضاتا تقبل)
)مكتبا  س ل)  إلبتد ئ78ابا ناض2ر)
  تجاري()د خلاأجل)15)و2ماا مل2  78)
من) (24  لنشرة  ثان78اتطب8قاا لمادة)

ظهيرافاتحاأغسطس)1996.
  نشرةا ألللى

مكرر 55

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
ملفا  ب8عا:ا2021/01

حسابا:ا4470
عقداب8عاأصلاتجاري

يشهدا ملنتدبا  قا�ضيا ملكلف)
باملحكم7) با س لا  تجاريا
  البتد ئ78اببنسل8مانال مل2قعا سفله):
أنهابناء)علىا  عقدا  عدليا  ذياتلقاه)
  عدالناعبدا  رز قا مليساليالن2فل)
  ل2دعي،) ملس لاببنسل8مانابتاريخ)
عل8ه) ل ملخاطبا (،2021 و2ن28) (3
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بتاريخ)22)و2ن28)2021،)ف2تابم2جبه)
  س8دا و 8الليام2ساليابنامحمد)
(،TA66660 رقم) بطاقتها  ظن78ا
ل  ساكنابدل رابنيام2�ضىاعيناتيزغ7)
عبدا  2هاب) بنسل8مان،)  س8دا
تق2ىابناعبداهللاابطاقتها  2طن78)
 127 (: ل  ساكن) (BE570597 رقم)
شق7) إقام7ا ف2 را مارسا (2 شارع)
جم8عا ألصل) 4)  د را  ب8ضاء،)
  تجاريا  كائناشارعا و يشا مللكي)
بنسل8مان،) أا ملنظرا و م8لا عمارةا
تحت) بارا م8لكا الستغاللا ل ملعدا
 INASS DREAM دريم) إناسا شعارا
باملحكم7) با س لا  تجاريا ل ملق8دا
رقم) تحتا ببنسل8مانا  البتد ئ78ا
تحل8لياعدد)2642)بثمناإجمالياقدره)

300.000)درهم.
لعل8هاتقبلا  تعرضاتابابتد ئ78)
شعب7ا  س لا  تجاري) بنسل8مانا
و2ماا مل2  78ا لنشرة) (15 د خلاأجل)

  ثان78.
  نشرةا أللل

25 مكرر

 ملحكم7اا إلبتد ئ78اببنسل8مانا
ملفاعددا:ا2021/02

حسباخاصاعددا:ا5152
إعالناعناإشهاراعقداتقدوماأصلا

تجارياحص7افياشرك7
يشهدا ملنتدبا  قضائيا ملكلف)
با س لا  تجارياباملحكم7ا إلبتد ئ78)

ببنسل8مانال مل2قعاأسفله):
أنهابناء)علىا  عقدا  عرفيا ملنجز)
با د ر  ب8ضاء،) ملصادق) ل ملس لا
و2 28) (2 بتاريخ) ببنسل8مانا عل8ها

2021،)قدمابم2جبها  س8دا  شافعي)
بطاقته) بنا دريسا عبدا مل 8دا
ل  ساكن) (TA25629 رقم)   2طن78ا
 22 12)  رقم) تجزئ7ا  صخ2رابل2ك)
بنسل8مانا ألصلا  تجاريا  كائن)
رقم)3)بل2كاد لاحياكريمابنسل8مان،)
ل ملعداالستغاللاص8د 78اتحتاشعار)
 PHARMACIE كريم) حيا ص8د 78ا
با س ل) ل ملق8دا (HAY  KARIM
باملحكم7 إلبتد ئ78)   تجاريا
عدد) تحل8ليا رقما تحتا ببنسل8مانا
4126)ل  ذياقدرتاق8متهابمبلغاقد

2260000.00درهم.
لعل8هاتقبل))  تعرضاتابابتد ئ78)
شعب7ا  س لا  تجاري) بنسل8مان،)
و2ماا مل2  78ا لنشرة) (15 د خلاأجل)

   ثان78.
  نشرةا أللل

61 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
مكتبا  س لا  تجاري

ملفاب8عاأصلاتجاريارقما2021/05
حساباعددا4105

بمقت�ضىا  عقدا  عرفيا ملصادق)
(،2021 ماي) (10 علىا مضاءهابتاريخ)
 4023/4022/4021 رقم) تحتا
ماي) (11 بتاريخ) با عر ئشا ل ملس لا
2021،)تحتاعدد)2220)باعا  سادة)
تعريفه) بطاق7ا غ8النا عبدا وحم8دا
عن2 نه) (،LA12323 رقم)   2طن78ا
22)  عر ئش،) رقم) تجزئ7ا  رجاء)
تعريفها) بطاق7ا غ8النا لفط8م7ا
LA27222) صا 7اعن)   2طن78ارقم)

رحم7) عنا بنائها،) لن8اب7ا نفسهاا
لرض2 ن) غ8الن،) لرش8دةا غ8الن،)
لعبدا  عالي) غ8النا لفاطم7ا غ8النا

غ8الن.
مصذح7) لكاالتا بمقت�ضىا
 المتضاء)عن2 نهااشارعاعبدا  رحمان)
59)  عر ئش،) لس8د) رقم)   غفقيا
تعرفه) بطاق7ا  سام7ا  بط28يا
LA140090،)عن2 نهاتجزئ7)   2طن78)
129)  عر ئش،)  ملغربا و دودارقم)
 لس8داأسان7ا  بط28يا  كائنابشارع)
 ملسيرة)10))شارعا  رباطارقم)13-11 
سابقا()  عر ئشا  ذيايستغلامقهى)
با س لا  تجاري) ل ملس لا لمطعما
باملحكم7ا البتد ئ78ابا عر ئشاتحت)
منا  س لا  تحل8لي،) (2662 رقم)

بجم8عاعناصرها ملادو7ال ملعن2ي7.
تس ل) فإنا  تعرضاتا لبذ كا
باملحكم7ا البتد ئ78) بكتاب7ا  ضبطا
مكتبا  س لا  تجاري،) با عر ئشا
و2ماا مل2  78ا لنشرة) (15 د خلا جل)

  تان78.
  نشرةا ألللى

عنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

26 مكرر

املحكمة  اإلبتدائية بالقنيطرة
ملفاإشهاراتح2يلا  ذم7ا ملا 78ا ملهن78اإلى)

شرك7
عدد):)2021/06

حسباخاصاعدد):)19644

 مل2ض2عا:املفاإشهاراتح2يلا  ذم7ا
 ملا 78ا ملهن78اإلىاشرك7

محرر) عرفيا عقدا بمقت�ضىا
أبريل) (19 بتاريخ) بمدون7ا  قن8طرةا
ملقتض8اتا  فصل) لطبقاا (2021

مدلن7) منا ()I مرتين) 161 ملكررةا  (

قدمتا  س8دةا  ركر كي)   ضر ئبا

في) مغرب78ا و نس78ا ملزد دةا إومانا

ل وحامل7ا بطاق7) (1962 أكت2بر) (17

 G207270 رقم)   تعريفا  2طن78ا

رقم) زنق7ا با قن8طرةا ل  قاطن7ا

حمتها) تح2يلا علىا 213) بيرا  ر ميا

 ملا 78ا ملهن78ا لنشاطا ملستغل)

 12 با قن8طرة) ل  كائنا كص8د 78ا

رقم) محلا يعق2با ملنص2را زنق7ا

با س لا  تجاريا دى) ل ملق8دا (،2

با قن8طرةاتحت)  ملحكم7ا إلبتد ئ78ا

بجم8ع) ل ملساهم7ا (39156 عدد)

عناصراأص2 ها))لخص2مهااكحصص)

 REG ط2را  تأسيس) فيا شرك7ا فيا

.PHARMA SARL AU

وتقدم2 ) أنا فعلىا  د ئنينا

بتعضرهما دىا ملحكم7ا إلبتد ئ78)

و2ما) (15 أجل) د خلا با قن8طرةا

 بتد ء)مناتاريخا  نشرةا  ثان78اطبقا)

مدلن7) منا (24 ملقتض8اتا  فصل)

  تجارة.

  نشرةا ألللى

عنارئيسامصلح7اكتاب7ا  ضبط

مريما وح2�ضي

منتدباقضائيامنا  درج7ا ملمتازة

59 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء

 ملدوري7ا إلقل8م78ا لتجهيزال  نقلا
ل  ل2جست8كال ملاءاببنسل8مان
تحدودا مللكا  عاما  بحري

بشبها و زيرةا ملت2 جدابشاطئا
ب2زن8ق7

 و زءا ملت2 جدابامللحق7ا إلد ري7ا
 ألللىابب2زن8ق7ابعما 7ابنسل8مان

B1112اإلىاB31bمنا  2تدا
إجر ءابحثاعم2مي

قر را ملدورا إلقل8ميا لتجهيزال  نقل)
: رقم) ببنسل8مانا  ل  ل2جست8كا
م/تاماعاب/21/76)بتاريخ)12)و2 28)
2021)  ذيابمقتضاهاس8جريا بتد ء)
 4 غاو7) إلىا (2021 أغسطس) (5 من)
بشأن) عم2ميا بحثا (2021 سبتمبر)
مشرلعاتحدودا مللكا  عاما  بحري)
بشاطئ) بشبها و زيرةا ملت2 جدا
ب2زن8ق7ابعما 7ابنسل8ماناجه7ا  د ر)
  ب8ضاء)سطاتامنا  2تداB31bاإلىا
B1112الس2فاو2ضعاملفا  بحثا
بمكاتبا مللحق7ا إلد ري7ا   عم2ميا
بنسل8مانا بعما 7ا بب2زن8ق7ا  ألللىا
مالحظاتا ل حدا تلقيا شهرا ملدةا

لتصريحاتامنايهمهما ألمر.
12

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر
 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا
لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماح.ج)
(،2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5130
علىا  عقارا ملسمى))))) س8جريا   ذيا
رقم) م2ض2عا  رسما  عقاريا   فتحا
41/54113)حياعقداب8عاحررابتاريخ)
12)و2ن28)2021،))) ملت2 جداباو ماع7)
صفرل،) د ئرةا   تر ب78ا  عن2صر،)
 30 تاريخ) منا صفرل،) بتد ء)  قل8ما
أغسطس)) (09 إلىاغاو7) (2021 ( و2 28)
بحثاعلنيافياشأنامشرلع) ( (،2021

لجلبا ملاء) ثقبا بانجازا   ترخ8صا
 4.2405 منهامناأجلاسقيامساح7)
م2 2د))) هكتارا فائدةا  س8دا عباريا
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.I14132(رقم
28 

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر
 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا
لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماح.ج)
(،2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5131
علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا
عدد)) حيا  رسما  عقاريا ط8ارةا
باو ماع7) 41/41372) ملت2 جدا
صفرل،) د ئرةا   تر ب78ا  عن2صر،)
 30 تاريخ) منا صفرل،) بتد ء)  قل8ما
أغسطس)) (9 إلىاغاو7) (2021 ( و2 28)
بحثاعلنيافياشأنامشرلع) ( (،2021
لجلبا ملاء) ثقبا بانجازا   ترخ8صا
 0.5302 منهامناأجلاسقيامساح7)
م2 2د)))) هكتارا فائدةا  س8دا عباريا
 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.I14132(رقم
29 

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر
 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا
لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماح.ج)
(،2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5144
علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا
فد نا و ناناحياعقداب8عاعقاراجزئي)
) ملت2 جد) ( (،2021 6) بريل) بتاريخ)
عينا و 2هرة،) باو ماع7ا  تر ب78ا
ت8فلت،) قل8ما وخميسات،) د ئرةا
2021)إلى) ( 30)و2 28)  بتد ء)مناتاريخ)
غاو7)9)أغسطس))2021،))بحثاعلني)
بانجاز) مشرلعا  ترخ8صا شأنا فيا
منهامناأجلاسقي) ثقبالجلبا ملاء)
هكتارا فائدةا  س8د)) (1.40 مساح7)
) وحاملا بطاق7) (   بقاليامحمدان2ر)

.AB62999(تعريفا  2طن78ارقم  
30

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماح.ج)

(،2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5134

علىا  عقارا ملسمى))))) س8جريا   ذيا

رقم) حيا  شهادةا مللك78ا (2 حرمال)

باو ماع7) ملت2 جدا ق/42952،)

د ئرة) عليا لوحسن،)   تر ب78ا وتا

ت8فلت،) قل8ما وخميسات،) بتد ء)

مناتاريخ)30)و2 28))2021)إلىاغاو7)9 

أغسطس))2021،))بحثاعلنيافياشأن)

مشرلعا  ترخ8صابانجازابئرونالجلب)

 ملاء)منهماامناأجلا الستعمالا ملنزلي)

  4 مساح7) لسقيا ل رل ء) ملاش78ا

هكتار تا فائدةا  س8داهديام2حى)

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.A202617(رقم

31 

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5140 ح.ج)

علىا  عقار) س8جريا 2021،)  ذيا

ثب2ت) حبا قطع7ا رض78ا ( (  ملسمى)

395،)ملت2 جداباو ماع7) مخلفارقم)

د ئرةاباباتازة،)   تر ب78ابنيافغل2م،)

تاريخ) منا شفشالن،) بتد ء)  قل8ما

 19 غاو7) إلىا أغسطس2021) (9

أغسطس))2021،))بحثاعلنيافياشأن)

مشرلعا  ترخ8صابانجازاثقبالجلب)

أجلا الستعماالت) منا منها  ملاء)

 ملنز 78ال رل ء) ملاش78ا فائدةا  س8د)

فاطم7ا وحاملا بطاق7)  مل8ب2يا

.LC204271(تعريفا  2طن78ارقم  

32 

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5132 ح.ج)

علىا  عقار) س8جريا 2021،)  ذيا

حي) (37 تعالن78ا وحسن78)  ملسمىا

(((،16/10416 رقم)   شهادةا مللك78ا

خميس) باو ماع7ا  تر ب78ا  ملت2 جدا

ت8فلت،) قل8م) د ئرةا وحيى،) س8ديا

 30 تاريخ) منا  وخميسات،) بتد ء)

أغسطس)) (9 إلىاغاو7) (2021 ( و2 28)

بحثاعلنيافياشأنامشرلع) ( (،2021

لجلبا ملاء) ثقبا بانجازا   ترخ8صا

 5.5055 منهامناأجلاسقيامساح7)
مكالي) هكتار تا فائدةا  س8دا

عل2يام2اليا دريسا وحاملا بطاق7)

.AD20774(تعريفا  2طن78ارقم  

33

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5129 ح.ج)

علىا  عقار) س8جريا 2021،)  ذيا

شهادةا مللك78) حيا  ملسمىا 2ديا

) ملت2 جداباو ماع7) (،R/52116 رقم)

د ئرةات8فلت،)   تر ب78امقاما  طلب7،)

تاريخ) منا  قل8ما وخميسات،) بتد ء)

30)و2 28))2021)إلىاغاو7)9)أغسطس))

بحثاعلنيافياشأنامشرلع) ( (،2021

منه)   ترخ8صابانجازابئرالجلبا ملاء)

 2.3660 مساح7) سقيا أجلا منا

هكتار تا فائدةا  س8دا ق2يسمي)

م8ل2دا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

.X105276(2طن78ارقم  

34
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماح.ج)

(،2021 و2 28) (5 بتاريخ) (2021/5126

علىا  عقارا ملسمى،))) س8جريا   ذيا

س8دي) باو ماع7ا  تر ب78ا  ملت2 جدا

صفرل،) د ئرةا بنا حمد،) و2سفا

 29 تاريخ) منا صفرل،) بتد ء)  قل8ما

أغسطس)) (9 إلىاغاو7) (2021 ( و2 28)

بحثاعلنيافياشأنامشرلع) ( (،2021

لجلبا ملاء) ثقبا بانجازا   ترخ8صا

 2.50 مساح7) سقيا أجلا منا منها

هكتار ا فائدةا  س8د  شبشالياهشام)

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.CB163502(رقم

35

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

ح) رقما لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

ج2021/5125)بتاريخ)5)و2 28)2021 

علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا

شر ء) رسما منا نسخ7ا حيا   رملا

شر ء) لعقدا (64 ص) (95 بعدد) ضا

باو ماع7) ( 452) ملت2 جد) ضابعدد)

  تر ب78اتزك8ت،)باش2ي7اإفر ن،)إقل8م)

و2 28) (29 تاريخ) منا  فر ن،) بتد ء)

 2021 أغسطس) (9 غاو7) إلىا (2021

بحثاعلنيافياشأنامشرلعا  ترخ8ص)

بإنجازاثقبالجلبا ملاء))منهامناأجل)

سقيامساح7)1,6163 هكتار ا فائدة)

  س8دادهبياوحسنا وحاملا بطاق7)

. D67546(78تعريفا  2طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر
 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا
رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا
و2 28) (5 بتاريخ) ح.ج2020/5124)
علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا
 ملسمىا  سحيرةاحياقسم7ارضائ78)
عدد)622) ملت2 جداباو ماع7ا  تر ب78)
إفر ن،) بتد ء) ،إقل8ما أزرل) د ئرةا
غاو7) إلىا (2021 29و2 28) تاريخ) منا
في) علنيا بحثا (2021 أغسطس) (9
بئر) بإنجازا مشرلعا  ترخ8صا شأنا
لجلبا ملاء))منهامناأجلا إلستعمال)
 ملنزليالإرل ء) ملاش78السقيامساح7)
0,4320)هكتار ا فائدةا  س8داعك28ي)
سع8دا وحاملا بطاق7ا  تعريف)

. DA490123(782طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر
 فتتاحا  بحثا  علني

مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا
رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا
و2 28) (6 بتاريخ) ح.ج2021/5137)
علىا  عقار) س8جريا )  ذيا (2021
 ملسمىارلستاناحيا  رسما  عقاري)
عدد)13/49949)لحيا تفاق78اشر ك7)
بينا  قطاعينا  عامال وخاصابتاريخ)
 52756 مشرلعارقم) (2016 أبريل) (2
) ملت2 جد) بقب8ل7ا لالداوحيى)   كائنا
باو ماع7ا  تر ب78اد رابلعامري،)ق8ادة)
د ئرةاس8دياسل8مان،) د رابلعامري،)
من) سل8مان،) بتد ء) س8ديا إقل8ما
 4 غاو7) إلىا (2021 و2 28) (26 تاريخ)
بحثاعلنيافياشأن) (2021 أغسطس)
مشرلعا  ترخ8صابإنجازاثقبالجلب)
مساح7) سقيا أجلا منا منها (  ملاء)
شرك7) هكتار ا فائدةا (7,7210
ممثل7افي) (LASRI AGRICOLE SARL
شخصاممثلها))  قان2نيا  س8داعالل)
) بطاق7ا  تعريف)   2هر نيا وحامل)

. GA53524(782طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) ح.ج2021/5139)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا
 ملسمىامسع2دةاحيا  رسما  عقاري)

عدد)52/13679)  كائنابقب8ل7اعامر)

باو ماع7) سل8ما ملت2 جدا دلا دل را

  تر ب78اس8ديا بيا  قنادل،باش2ي7))

سال،) س8ديا بيا  قنادل،إقل8ما

إلى) (2021 و2 28) (22 مناتاريخ)  بتد ء)

بحثاعلني) (2021 أغسطس) (2 غاو7)

بإنجاز) مشرلعا  ترخ8صا شأنا فيا

ثقبالجلبا ملاء))منهامناأجلاسقي)

هكتار ا فائدة) (0,7241 مساح7)

  س8دةاكريم7اعريفا وحامل7ا بطاق7)

.A560240(78تعريفا  2طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (7 ( بتاريخ) ح.ج2021/5142)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا

 و ماعيا لالدا مباركاباملكانا ملسمى)

 لالدا مباركا  تابعا ل ماع7ا  سال 78)

شهادة) حيا   ف2 ريينا لالدا مباركا

مارس) (19 بتاريخ) (45  إلستغاللارقم)

2021) ملت2 جداعينا  قصيب7،)ق8ادة)

،إقل8م) ( د ئرةا  قصيب7)   قصيب7،)

س8دياسل8مان،) بتد ء)مناتاريخ)27 

أغسطس) (5 غاو7) إلىا (2021 و2 28)

مشرلع) شأنا فيا علنيا بحثا (2021

لجلبا ملاء)) ثقبينا بإنجازا   ترخ8صا

 17 مساح7) سقيا أجلا منا منهماا

هكتار ا فائدةا  س8دامحمدا  دحاني)

 وحاملا بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.GA29346
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) ح.ج2021/5132)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا
با رسما  عقاري)  ملسمىا و ماعيا

 29 30/7766)  تحدودا إلد ري) عدد)

  1 و ماع7ا  شبانات) سابقاا  تابعا

حياشهادةا إلستغاللارقم)79)بتاريخ)

باو ماع7) 2021) ملت2 جدا و2ن28) (2

بير) تكن7ا ق8ادةا بيرا  طا با   تر ب78ا

  طا باد ئرةا  شر ردة،إقل8ماس8دي)

و2 28) (26 تاريخ) منا قاسم،) بتد ء)

 2021 أغسطس) (4 غاو7) إلىا (2021

بحثاعلنيافياشأنامشرلعا  ترخ8ص)

بإنجازاثقبالجلبا ملاء))منهامناأجل)

هكتار ا فائدة) (3,50 مساح7) سقيا

  س8دادرل شا حمدا وحاملا بطاق7)

.G2599(78تعريفا  2طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (7 بتاريخ) ح.ج2021/5142)

علىا  قطع7) س8جريا 2021)  ذيا

د تصاف)  ألرض78ا ملسماةا  رملا

عقد) ح تا تمزيملتا بمز رعا   2 قع7ا

ب8عابتاريخ)25)أكت2بر)2019) ملت2 جد)

ق8ادة) باو ماع7ا  تر ب78ا رغبالا

لز ن،) د ئرةا  2حدة،إقل8ما ترل ل،)

 2021  بتد ء)مناتاريخ)26) غسطس)

بحث) (2021 أغسطس) (4 غاو7) إلىا

مشرلعا  ترخ8ص) شأنا فيا علنيا

بإنجازاثقبالجلبا ملاء))منهامناأجل)

هكتار ا فائدة) (0,12 مساح7) سقيا

  س8دانب8لا  دبيشا وحاملا بطاق7)

.GM170576(78تعريفا  2طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) ح.ج2021/5143)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا

باملكان)  و ماعيا ملدع2ا  ف2 ر تا

 ملسمىا  بر هم7ا  تابعا ل ماع7)

شهادة) حيا   سال 78ا  بر هم7ا

و2ن28) (22 بتاريخ) (17  إلستغاللارقم)

باو ماع7ا  تر ب78) 2021) ملت2 جدا

سال،) عامر،إقل8ما باش2ي7ا عامر،)

إلى) (2021 و2 28) (23 مناتاريخ)  بتد ء)

بحثاعلني) (2021 أغسطس) (2 غاو7)

بإنجاز) مشرلعا  ترخ8صا شأنا فيا

ثقبالجلبا ملاء))منهامناأجلاسقي)

هكتار ا فائدة) (0,2207 مساح7)

  س8دا وحسنا  عرلبيا وحامل)

.A524460(بطاق7ا  تعريف 
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (6 بتاريخ) حاج2021/5141)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا

 ملسمىاب2ع2يشا  زغارال  زيت2ناحي)

  رسما  عقارياعدد)34964/13،

 ملت2 جداباو ماع7ا  تر ب78ا زغار،)

سل8مان) د ئرةاس8ديا ق8ادةا زغار،)

من) سل8مانا بتد ء) س8ديا أقل8ما

 4 غاو7) إلىا (،2021 و2 28) (26 تاريخ)

أغسطس)2021،)بحثاعلنيافياشأن)

مشرلعا  ترخ8ص))بإنجازاثقبالجلب)

مساح7) سقيا أجلا منا منها (  ملاء)

هكتار ا فائدةا  سادةا  ذغ2غي) (1

لرش8دةا مل 2عفا وحامالن)  حمدا

 G21409(78بطاقتيا  تعريفا  2طن 

.G73974ل
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماحاج)

 2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5136

علىا  عقارا و ماعي) س8جريا   ذيا

 ملدع2ا لالدا سب8ط7اباملكانا ملسمى)

 لالدا سب8ط7ا  تابعا ل ماع7)

شهادة) حيا   سال 78ا لالدا سب8ط7ا

 2021/06 بتاريخ) (15  الستغاللارقم)

عامر،) باو ماع7ا  تر ب78ا  ملت2 جدا

سال،) بتد ء) إقل8ما عامر،) باش2ي7ا

مناتاريخ)26)و2 28)2021،)إلىاغاو7)4 

أغسطس)2021،)بحثاعلنيافياشأن)

مشرلعا  ترخ8ص))بإنجازاثقبالجلب)

)منهامناأجلا الستعمالا ملنزلي)  ملاء)

لإرل ء) ملاش78ا فائدةا  س8د)ة()

)ة() بطاق7) قن8د 7ا وحامل) سع8دا

.G261259.78تعريفا  2طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماحاج)

 2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5133

  ذياس8جرياعلىا  قطع7ا  فالح78)

بتعالن78ا إلصالحا  زر عي) (03 رقم)
 إلتحاداح تاشهادةا ملكتبا و ه2ي)

بتاريخ) (344 رقم)  إلستثمارا  فالحيا

باو ماع7) 02/06/2021) ملت2 جدا

  تر ب78ا شبانات،)ق8ادةازير رة،)د ئرة)

  شر ردة،)إقل8ماس8دياقاسم،) بتد ء)

مناتاريخ)26)و2 28)2021،)إلىاغاو7)4 

أغسطس)2021،)بحثاعلنيافياشأن)

مشرلعا  ترخ8ص))بإنجازاثقبالجلب)

مساح7) سقيا أجلا منا منها (  ملاء)

5023)هكتارا فائدةا  س8د)ة() عن8كي)

)ة() بطاق7ا  تعريف)  دريسا وحامل)

.GK34133(782طن  
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

رقم) لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ا

و2 28) (5 بتاريخ) (2021/5127 حاج)

علىا  عقار) س8جريا 2021)  ذيا

شر ء) حيا حمريا بئرا فد نا  ملسمىا

باو ماع7) 73) ملت2 جدا بعدد) ضمنا

  تر ب78ا وتاب2يحيىا وذ ام7،)د ئرة)

إقل8ما وخميسات،) بتد ء) ت8فلت،)

إلىاغاو7 (،2021 و2 28) (29  مناتاريخ)

علني) بحثا (،2021 أغسطس) (09

بإنجاز) مشرلعا  ترخ8صا شأنا فيا

ثقبالجلبا ملاء))منهامناأجلاسقي)

هكتارا فائدة) (0.2699 مساح7)

  س8د)ة()برغاماعبدا  سالما وحامل)

)ة() بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.A40259
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماحاج)/)

 2021/5101)بتاريخ)29)و2ن28)2021

علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا

حيا  رسم)  عد دو7ا  غ2 زيا

54/4551،) ملت2 جد) عدد)   عقاريا

د ئرة) باو ماع7ا  تر ب78ا  غ2 زي،)

تالناتا بتد ء) إقل8ما بامحمد،) قري7ا

إلىاغاو7 (،2021 و2 28) (26  مناتاريخ)

في) علنيا بحثا (،2021 أغسطس) (4

بئر) بإنجازا مشرلعا  ترخ8صا شأنا

تزليد) أجلا منا منها ( لجلبا ملاء)

باملاء)  ملر فقا  صح78ا لمؤسس7ا

لسقيامساح7)0.0400)هكتارا فائدة)

شخص) فيا مؤسس7ا ما  غ2 زيا

ممثلهاا  قان2ني.
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماحاج)

 2021/5114)بتاريخافاتحاو2 28)2021

علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا

حيا  رسم) (1323  ملغاص8ين)

05/167222) ملت2 جد)   عقارياعدد)

د ئرة) باو ماع7ا  تر ب78ا ملغاص8ين،)

من) مكناسا بتد ء) إقل8ما زره2ن،)

غاو7 إلىا (،2021 و2 28) (26  تاريخ)

في) علنيا بحثا (،2021 أغسطس) (5

شأنامشرلعا  ترخ8صابإنجازابئرون)

سقي) أجلا منا منهما،) لجلبا ملاء)

هكتارا فائدةا  س8د) (9.90 مساح7)

محمدا مال) حمل8ليا بلا وحاجا )ة()

 وحامل)ة() بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.D26139
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لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2

ملخصاقر ر

 فتتاحا  بحثا  علني
مدورة)) أصدرتها قر را بم2جبا

لكا 7ا وح2ضا ملائيا سب2ارقماحاج/)

2021 و2 28) (6 بتاريخ) (2021/5135 

علىا  عقارا ملسمى) س8جريا   ذيا

تصرف) م2جبا حيا   سماشا

 144 ص) (172 ل ستغاللاضابعدد)

 ملت2 جداباو ماع7ا  تر ب78ا  صم8ع7،)

من) تازة،) بتد ء) إقل8ما تاهل7،) د ئرةا

غاو7 إلىا (،2021 و2 28) (30  تاريخ)

علني) بحثا (،2021 أغسطس) (9

بإنجاز) مشرلعا  ترخ8صا شأنا فيا

أجل) منا منه،) لجلبا ملاء) ثقبا

هكتارا فائدة) (4.50 مساح7) سقيا

عبدا  رح8م) حالقا )ة()   س8دة)

 وحامل)ة() بطاق7ا  تعريفا  2طن78)

.Z520272
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15857 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15858  

51



15859 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15860  



15861 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

52



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15862  
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15863 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

54



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15864  



15865 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 

57



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15866  



15867 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 
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عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15868  



15869 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15870  



15871 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 
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عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15872  



15873 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15874  



15875 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 



عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15876  



15877 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 
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عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15878  



15879 الجريدة الرسميةعدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) 
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عدد)5674 - 17)حلا وذ 7)1442 )22)و2 28)2021) الجريدة الرسمية15880  
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