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1اا9ع ت تساير نجيري حر........................................................................................... 

 .................................................................................................. STE KS EVENT91اا

 ..................................................................................... STE OR SHOPS 1اا9شركة

 ................................................................................................ ROSE ISPAHAN91اا

 ......................................................................................................MOBLIVING91اا

 ......................................................................................................MOBLIVING91اا

 ............................................................................................THB BROADCAST91اا

 ............................................................................STE. IMAGE CLEAN HAYAT92اا

 ..........................................................................................................ZY FRUITS92اا

 .............................................................................................STE. BATIMARCH92اا

 .................................................................................................... 2اا9شركة جبسيس

 ...........................................................................................BOTANIQUE VERT92اا

 ......................................................................LEVEL SECURITY SERVICE L2S93اا

3اا9شركة سيتت كف..................................................................................................... 

 ................................................................................ SOCIETE LA VIE EN PRO93اا

3اا9شركة أمي ثروف.................................................................................................... 

 ...................................................................................STE.TIGOUS-TRAVAUX93اا

 ........................................................................................ SOUQAZ TRAVAUX9ااا

 .......................................................................................STE BM2Z TRAVAUX9ااا

 ................................................................................................AZITAM-TRANS9ااا

 ........................................................................................................... CAMIUNI9ااا

 ..............................................................................................................I N C A F9ااا

 ..........................................................................................................BRG CARS9ااا

 ........................................................................................RABAT REMORQUE9ااا

 ................................................................................. IDEAL AMENAGEMENT95اا

 ..................................................................................................... STE O DELTA95اا
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 ........................................................................................STE A.J.A BEST CARS95اا

 ........................................................................ STE LIBRE SERVICES ITTIFAK95اا

 ......................................................................................... STE ASSORSE CAFE95اا

 .....................................................................................STE MARIOTE AGRI    96اا

 .................................................................................... STE  MAY PATESSERIE96اا

 ..................................................................................STE ABDOKAN PROJET96اا

 ........................................................................................................ STE AVITAS96اا

 .......................................................................................STE AGAD’ORI SURF97اا

 ............................................................................ STE FRESH FRUIT PLANET97اا

 .......................................................................................STE SPEED MOVING97اا

 .......................................................................................STE BIM CONTROLE97اا

7اا9شركة  كيباني كاني واستاف وكيد ر بيي.................................................................. 

 ........................................................................................  STE  WEINDUSTRY98اا

 ......................................................................................STE SWISS CONCEPT98اا

 STE LABORATOIRE CENTRAL DE CONTROLE D’ESSAIS ET

 ..............................................................................................D’ETUDES98اا

 ......................................................................................... STE SAFETY BUSES 98اا

 ....................................................................................  STE  BOURED TRANS98اا

 .............................................................................................  STE FONTYCALL99اا

 .................................................................................................  STE MUTUTEL99اا

 ....................................................................... STE    LIGNE MULTISERVICES99اا

 .....................................................................................STE IMENTAG TRANS99اا

 ...................................................................................... STE ZIAD-TAN CASH950ا

 .....................................................................STE PROMOTION IMOUHINE950ا

 ........................................................................... STE  WAMAN SOLUTIONS950ا

 ................................................................... STE  CHOWAYAT BENSERGAO950ا

 ....................................................................................... AUTO HOUSE NADI950ا

 ....................................................................................................... OBM AGRI 950ا

51ا9فريش كفتجال  .................................................................................................... 

 .................................................................STE ADRAR RECYCLAGE      51ا9شركة

 ..................................................  SOCIETE MAISON D’HOTES AFFOULKI951ا

 .......................................................................... NOHAS LAAYOUNE : 51ا9شركة

 .................................................................................................STE NASRESTO951ا

 ...........................................................................SOUS HEAVY EQUIPMENT952ا

 ...........................................................................................GOURINE.GROUP952ا

 .................................................................................... KAHA PRODUCTION952ا

 ........................................................................ HAPPYPLACE-MENTORING953ا

 ..........................................–AGADIR INTERNATIONAL RECRUTEMENT953ا

 .......................................................................... AL YOUMNE PIECES AUTO953ا

 ....................................................................................................... CARE CLUB953ا

ا5ا9شركة ميركفريف..................................................................................................... 

 .................................................................................................STE POLY FEED9ا5ا

 ...................................................................................  S STE WADI OPTIQUE9ا5ا

 ..................................................................................... STE WET AND SALTY9ا5ا

 .......................................................................................STE. ELITE TRAITEUR9ا5ا

 .......................................................................FAOUZI. M IMPORT EXPORT9ا5ا

 ......................................................................................... STE ECONO FOOD9ا5ا

 ..................................................................... STE AGRICOLE POLY-SERVICE9ا5ا

 .................................................................................... STE ADA PIECE AUTO9ا5ا

 .................................................................... STE ACAMEDIA CONSULTING955ا

 ................................................................................... STE ATLAS TALIOUINE955ا

 .................................................................................. STE ASNON TRAVAUX955ا

 ........................................................................................ STE  LH2I TRAVAUX955ا

 ......................................................................................LA BRIOCHE SUCREE955ا

 ..................................................................................... Société  MREDA SUD955ا

 ......................................................................................  MASTER MONTAGE955ا

 ................................................................................ SOCIETE PARA GALERIE956ا

 ......................................................................STE OUTGENZA TRANSPORT956ا

 ........................................................................................FIDUCIAIRE TEMSIA956ا

 .............................SOCIETE  HAUTE ECOLE DE SANTE AGADIR PRIVEE956ا

 ...................................................................................... EMILIE TAGHAZOUT956ا

 ......................................................................................................... BOUGHAE956ا

 .........................................................................STE KYC SUD CONSULTING956ا

57ا9شركة أكرا تفرط أفريكي...................................................................................... 

 ............................................................................... SAN MARINO VOYAGES957ا

 ................................................................................... STE SOGARISE TRANS957ا

57ا9شركة  بريسينغ شروف......................................................................................... 

 ................................................................  Société SWETADINE PLUS CARS957ا
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 ........................................................................... MORROCCO TRANSPORT957ا

 ........................................................................ Société LA FARINE DU BLED957ا

 .................................................................................................... 58ا9شركة أارنيبيك

 ..................................................................................................... STE  Géo REF958ا

 ................................................................................ STE ABHAJE TOURISME958ا

 ................................................................................................... BD TRADING 958ا

 .............................................................. SOCIETE OUSSAAD INVEST958ا

 ...................................ENTREPRISE DE BATIMENT RAHMANI ENBARA 958ا

 .............................................................................ALMOUGGAR.COM 58ا9شركة

 ......................................................................... SOCIETE ILFROTTITO 59ا9شركة

 .............................................................................................................PYXELAB959ا

 ..........................................................................................SPLENDOR TACOS959ا

 .................................................................... STE TERROIRS & TRADITIONS959ا

 ................................................................................................Société L7anoet959ا

 ...........................................................................  SOCIETE ORIENT EXPORT959ا

 ...................................................................................... SUSAN MENUISERIE959ا

 ...................................................................................STE MCA DROGUERIE 959ا

 ................................................................................NZAYAS SERVICES 59ا9شركة

 .......................................................................................NGUIYA AUTO 60ا9شركة

 .........................................................................................FAMED AND SONS960ا

 ..................................................................................... SOUSAMIS NEGOCE 960ا

 ..................................................................................SOCIETE SILVER PRIME960ا

 ....................................................................... SOCIETE TAMOUNTE PRIME960ا

 .........................................................................................................NBMTECH961ا

 .................................................................................................... 61ا9شركة »سي يال«

 ................................................................... G H JOUETS S.A.R.L à A.U 61ا9شركة

 .................................................................. RADIOLOGIE PORTE D’ANASSI961ا

 ................. SOCIETE AOULAD BEN ALI DES TRAVAUX SABTRAV SARL962ا

62ا9كران سكيرفيس.................................................................................................. 

 ................................ ABOUAKIL ABDERRAHIM PHARMACIE ESSALAM962ا

 ............................................................... AMANI DEVELOPPEMENT SARL 962ا

 ..................................................................................... MY BEAUTY CENTER 963ا

 ..............................................................................................J&C SAMITSHOP963ا

 ....................................................TENDANCE ENTERTAINMENT MAROC963ا

 ...............................................................................................STE INSPIRTILES963ا

 ........................................................SOCIETE AL FADILA LITTAAMIR SARL963ا

 ............................................................................................ VINCI INTERIORS9ا6ا

 ...................................................................... CENTRE MAROC CHANTIER 9ا6ا

 .................................................................................ICHRAK JEWELRY SARL 9ا6ا

 .............................................................................................. AMBRE APPART 965ا

 ...........................................................................................................ARDVEST 965ا

 DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS DES PRODUITS

 .............................ALIMENTAIRES DU MAROC   DEPALIM SARL965ا

 ...........................................................LE PETIT PALAIS IMMOBILIER SARL965ا

 ...................................Sté GERMAN PLUS FORMATION ET COACHING965ا

 ......................CANTOR HOTEL DEVELOPMENT MASSIRA S.A.R.L.A.U966ا

 .....................................................................LA GRIFFE LABELING MAROC 966ا

 ............................................................................................ NT CONSULTING966ا

 ............................................................................YAHYA IMMOBILIER 66ا9شركة

 ............................................................................  CONCEPT CERAME 66ا9شركة

 ................................................................................ PALAIS DE LA LINGERIE967ا

 ................................................................................................ BMX MARKETS967ا

 ............................... CLINIQUE AMANA ACHARK ONCOLOGIE OUJDA967ا

 ....................................................................................................» WEBSTRA  «967ا

 ..............................................................................ENGIE SERVICES MAROC967ا

 ........................................................................... GLOWY BEAUTY LOUNGE967ا

 ......................................STE DEVELOPPEMENT ET EQUIPEMENT  SARL968ا

 ..................................................................................YUSSR IMMO SARL AU968ا

 .................................................................................................... IP KASS SARL968ا

 ...................................................INDUSTRIAL LASER PACKAGINGS SARL968ا

 ................................................................................................................... OTLS969ا

 ............................................................................................................SI DANTE969ا

 .......................................................................................... MOUHAB PALACE969ا

 ....................................................................................... STE GOLD NEFETITI969ا

 ............................................................................. MLAH MECHICHE ALAMI970ا

 ................................................................................ L’UNIVERS DU BILLARD970ا

70ا9كفذتوفي................................................................................................................. 

 ...............................................................................LE COCKPIT DE SOBRUS970ا



صفحة صفحة

عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9348  

 .................................................... ADVANCED HEA THCARE SOLUTIONS970ا

 ...................................................................................................SOBRUS MED970ا

 ....................................................................................FIGES MERNISSI SARL971ا

 ...............................................................................................................COIN H971ا

 ...............................................................................................union ceramicas971ا

 ............................................................................................................TECHPAY971ا

 ............................................................................................................MEDIAST971ا

 ................................................................................... AK FREIGHT SERVICES972ا

 .......................................................................................................NEWMODE972ا

 .............................................................................................JAARA AGRICOLE973ا

 ................................................................................................ SUDANESE BIO973ا

 ...........................................................NEW ASSISTANCE ET AMBULANCE973ا

 ...................................................................................................DOLCE ITALIA973ا

 ................................................................... RESTAURANT BAR EL CORTIJO9ا7ا

 ...........................................................................................OUFELLA SAKANE9ا7ا

ا7ا9بفنليس ................................................................................................................ 

 .......................................................................................... GORFET TRAVAUX9ا7ا

 ................................................SOCIETE LAMNINI TRANSPORT SARL AU975ا

 ..........................................................................................................LAURMAR975ا

75ا9ماكس  فر واريجانس.......................................................................................... 

 .................................................................................................... KSS NEGOCE976ا

 ................................................................................................SOFIA MOBILIA976ا

 ..................................................................................STE ANK CALL SARLAU976ا

 ....................................................................... STE BAWABAT AL MOKAWIL976ا

 .....................................................................................ABDESS IMMOBILIER977ا

 ...................................................................................................AFISANITAIRE977ا

 .....................................................................................................LE MURANO977ا

 .............................................................................. AUTO ECOLE ATLAS SAFI978ا

 ..........................................................................................BOUBANA INVEST978ا

 .............................................................................AFRICINVEST MOROCCO978ا

 ......................................................................................CAFE NASSIMYOUSS978ا

 ...................................................................................................... I.B USINAGE979ا

79ا9تفر سفب.............................................................................................................. 

 ............................................................................................ STE FGB NÉGOCE979ا

80ا9رشي إفانت............................................................................................................ 

80ا9وذغزاا كيش.......................................................................................................... 

80ا9شركة أش ك دزو ن.............................................................................................. 

 ..........................................................................................................ARTMARK980ا

 ..........................................................................................SWEK BLIN DIGNE981ا

 ............................................................................................................F.G PORT981ا

 ............................................................................... STE FOODEXIA SARLAU 981ا

 ..................................................................................................... BENTA D’OR981ا

 .............................................................................ENTREPRISE ARHILAS ALI982ا

 .............................................................................................. FCP CAPITAL ISR982ا

 ................................................................................................ MALIA CENTER982ا

..................................................................................................................  IMWA982ا

 ........................................................................................................ 83ا9زين والأجايل

 ...........................................................STE AGROINDUSTRY STRUCTURES983ا

 ........................................................................................ JUMEIRA LODGING983ا

 .......................................................................................... HOTEL DE LA PAIX983ا

 ......................................................................................... ا8ا9فيرمي�سي ميسك نسام

 ...............................................................................MEKNES DISTRIBUTION9ا8ا

 ............................................................................ MAHRAZ ARCHITECTURE9ا8ا

 ...........................................................................................................ASP TECH985ا

 ...................................................................................................OUTSOURCIA985ا

 ....................................................................................................ELF TRAVAUX985ا

 .............................................................................................TRAITEUR AZIZA985ا

 ..........................................................STE PRINT AIT BOUAYACH SARL AU986ا

 ........................................................................Blink Hair and Beauty Center986ا

87ا9نلكف سفذفسافن إتت سرفيس.............................................................................. 

87ا9شركة بيست مفمنت............................................................................................ 

 ...................................................................................................OUTSOURCIA987ا

 .....................................................................................ILAFO*   88ا9شـــــركـــــة و ــــالفـــــف

 ..............................................................................................BILLARD INVEST988ا

 ......................................................................................................... LEVEL SEO988ا

 ...............................................................................................................SEPTUA988ا

 ................................................................................ TRANS AGRDGHOZIFN989ا

 ......................................................................................................SKIP TOURS989ا
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 .......................................................STATION SRVICE EL MOUH SARL AU 989ا

 ................................................................................................. YOUSSEF REST989ا

 ..........................................................................STE ISMABACH  DES BAINS990ا

 ..........................................................................................SOCIETE PARA ICH990ا

 .....................................................................................HYPER CONSULTING990ا

 .................................................................................................... STE GRAD SR991ا

91ا9بيرا د  تات ذاترشيب........................................................................................... 

91ا9إمسيس منجمنت................................................................................................. 

 .......................................................................................SOCIETE FOOT MAX992ا

 ...........................................SOCIETE FETCHAT ET FILS IMPORT EXPORT992ا

 .........................................................................................................WS Agency992ا

 .............................................................................................LES SAADIENNES992ا

 .....................................................................................UNITED PETROLEUM993ا

 ..............................................................ZIYAD ACADEMY SCHOOL PRIVE993ا

 ...............................................................................................AK COMMERCE993ا

ا9ا9وقيمة  قسافي...................................................................................................... 

 ..................................................................................STE DIEGOU CAR SARL9ا9ا

 .......................................................MODA CONTROLE INTERNATIONAL9ا9ا

 ..................................................................................HYDROTEC TIT MELLIL9ا9ا

 ......................................................................................PAPETERIE  BOURED995ا

 .........................................................................OPEN SCHOOL PRIVE SARL995ا

 ............................COMPANIE GENERAL IMMOBILIERE DU MAGHREB995ا

 ............................................................................AFRICA SMART BUILDING996ا

 ............................................................................................................PIBLIPRO996ا

 ...................................................SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE EL MAJD996ا

 ..............................................................SOCIETE DOAA PIERRES SARL AU997ا

 .........................................................................................................KINEANGE997ا

 ..........................................................................................................OLA TRAV997ا

97ا9أفريك مات كيل إكابمي......................................................................................... 

 ...................................................................................................MB 5 LUXURY998ا

98ا9أفريك مات كيل إكابمي......................................................................................... 

98ا9ستيراد ر.............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. CARSER999ا

 .................................................................................................. HABID TRANS999ا

 .............................................................HAJ ALI EQUIPEMENT DE PECHE S999ا

 ....................................................................... TECH AND MEDIA FACTORY999ا

 .........................................................................................ESPACE MATPECHE9500

 .................................................................................................MH DRO.SARL9500

 ...................................................................................... HTE MULTISERVICES9500

 .............................................................................................................SUR CAR9500

9501إ كسبيرنفذز.......................................................................................................... 

 ..............................................................SPRACHSCHULE SOMMER PRIVE9501

 .....................................................................................AUTO ECOLE MIZINE9501

 ...................................................................................................... WIFAQ MAT9501

 ..................................................................................................IQ & MO.SARL9502

 ................................................................................................... JAD AMANSSI9502

 ..............................Sté PHARMACIE ABOUAB KSAR EL KEBIR SARL-AU9502

 .......................................................................................... PM GLOBAL. SARL9502

 .................................................................................STE EL OUFI CARS SARL9503

9503رشي أرت................................................................................................................ 

 ............................................................................................................ MA CAFE9503

 ................................................................................................ SUDANESE BIO9503

 ................................................................................................ SABADAM CAR950ا

 ...............................................................................................LITTLE BEN CAR950ا

 .................................................................Sté ALCAZAR PROJETS SARL-AU950ا

 ............................................................................ CANYON DEVELOPMENT950ا

 ............................................................................. INTER FOOD PELAGIQUE9505

 .........................................................................................STE PALATINO CAR9505

 ..................................................................................................STE AL JAMIAA9505

 .............................................................................................................ENVICES9505

 ......................................................................................NOUVELELAN PRIVE9506

 ........................................................................................PEPINIERE  KOUYES9506

 .......................................................... STE ELMAYADENE ELJANOUB SARL9506

 ............................................................... CAPITAL ELECTERONIQUE.SARL.9506

 ............................................................................................ TROPICAL IMMO9507

 ....................................................................................... SMH ENGINEERING9507

 .................................................................... LA GALERIE MEDICALE NORD9507

 ................................................................................................... ZAHRA PALM9508
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 ...........................................................................................ALMI PROPERTIES9508

 ............................................................................ SAMIRA SADIKI TRADING9508

 ......................................................................................................BSP EXPORT9508

 ............................................................................ COIN POLY EQUIPEMENT9509

 ............................................................................ COIN POLY EQUIPEMENT9509

 ................................................RTW INTERNATIONAL SERVICE DEL.SUD9509

 .................................................................................... CHBIKA  URBANISME9509

9510ذيزوذب .................................................................................................................. 

9510ذيزوذب .................................................................................................................. 

 .......................................STE MRIDA TRANSPORT ET TRAVAUX DIVERS9510

 .................................................................................. YOUSSR ALIMENTION9510

 ......................................................................................................OLIVE LAND9511

 ................................................................................................ STE NICE ORCE9511

 .................................................................................................ALU PRO  MEK9511

 ................................................................................CONVENTRY BUILDING9511

 ................................................................................. DEL PASO SOLAR SARL9512

 ...........................................................................................MAB TRAVAUX-569512

 .......................................................................... LIBRAIRIE AHLAN SARL AU9512

 .......................................................................................................OMNI DRIP9512

 ......................................................................................................OLIVE LAND9513

 ......................................................................................................OLIVE LAND9513

 ......................................................................................................OLIVE LAND9513

.................................................................................................................. 9513محشبة 

 .........................................................APPLICATION PROCESS INGENIERIE9513

 ................................BENI MELLAL TRANSPORT  COMMERCE SERVICE951ا

ا951جبيبرا مطيل........................................................................................................ 

 ......................................................................................................CLARKEVEN951ا

 ....................................................................................................... KEEP CALM951ا

 ....................................................................................................BAYTCHAYAE9515

 ..............................................................................................BEATBOX FOOD9515

 .......................................................................................................PARA RAJAE9515

 ......................................................................................................BSP EXPORT9516

 ........................................................................................AEB CONSULTANTS9516

 ..............................................................................................B A M RENT CAR9516

 ..............................................STE AYMAN-RAYAN CONSTUCTION SARL9516

 .............................................................................................. STE RIAD SEVEN9517

.................................................................................................................. 9517محشبة 

 ................................................................................... » METASWEET «  9517شركة

 ......................................................................................................AZOUGAGH9517

 .............................................................................................................VIESGEO9518

 ......................................................................................... ESPACE KANZOUZ9518

 .........................................................................................S.O.S OUED NOUN9518

 ...................................................SOCIETE ILAHIANE EQUIPEMENT SARL9519

9519فنفن وذت كفر والصال.......................................................................................... 

 ..................................................................................................... 9519وألصفل وألربحة

 .......................................................................................................... Rocksilver9519

 ........................................................................................KHAOUDI GROUPE9520

 .................................................................................................... LEIA PROMO9521

 ............................................................................................FLOUKA MARINA9521

 .....................................................................................................NEW ESCALE9521

 ................................................................................................HT MATERIAUX9522

 ............................................................................................... RAFYA NEGOCE9522

 ..............................................................................................................SAMSET9522

 ............................................................................................METRE CONSEILS9522

 ................................................................................................. ZAKILUM PRO9523

 ...............................CONCEPTION ETUDES REALISATION BATIMENTS9523

 ..............................................................................................VERONA TOOLS9523

ا952جفذامف ش.م.م..................................................................................................... 

 .................................................................................... BELPRALINE SARL-AU952ا

 ................................................................PROMO HASSAK ET BARQAOUI952ا

 .................................................................................WIZA IMPORT EXPORT952ا

 ........................................................................................ LEAP INNOVATION9525

 ....................................................................................................MOROOKIES9525

 ............................................................................RAHMANI DISTRIBUTION9525

9526فريكف براسس...................................................................................................... 

9526سرحين ا فيراق................................................................................................... 

 ................................................................................ARKIDE ARCHITECTURE9526

9526تفنرايب................................................................................................................ 
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 ............................................................................................................CLEVENT9526

 ..................................................................................................MOOD THREE9527

 .................................................EL MOUDNI TECHNOTRADIS HOLDING9527

 .......................................................... WORLD OF BUILDING & BUSINESS9528

 ................................................................AL AMAL SECURITE ET SERVICES9528

 ................................................................AL AMAL SECURITE ET SERVICES9528

VIVALDI BUSINESS9528 فافيذتي بسنس.............................................................. 

 ..................................................................................... LIBASS AL FAKHAMA9529

 ...........................................................................................MACHAWI AMINE9529

9529صففي مفس.......................................................................................................... 

 ..................................................................ELECTRO MAROC YERRO SARL9529

 .....................................................................................................MY BO-TRAV9530

 ..................................................................................................TENDRE VEAU9530

 .........................................................DROGUERIE FOURNITURE BACHIRI9530

 .............................................................................................................SEABASS9530

 .......................................................................................................LIAM FRUIT9531

 ................................................................................ JANNAT COSMETIQUES9531

9531ماتر ت س ا........................................................................................................... 

 ............................................................................................... MONDE SPORT9532

 ........................................ GERANCE- LIBRE DE FONDS DE COMMERCE9532

 .............................................................................................................. GESTAG9532

 ................................................................................................................SIDMIE9532

 ................................................................................................ EXPERTISE ENR9533

 ............................................................................................MVGE PROPERTY9533

 ...........................................SONY MARKET DEVELOPMENT MEA FZCO9533

 ...................................................................AFRICA RETAIL MARKET - ARM9533

 .......................................................................................... Ste HILAL-SHARAF9533

 ............................................................. STE ADDI GRAND TRAVAUX SARL953ا

 ................................................BATIMENT TRAVAUX PUBLICS CONCEPT9535

 ............................................................................................... 9535نفت نرد ن كمبيني

 ........................................................................................................RECY NOW9535

9535صاتذاة ا شبه صاتالتاة م-أڨفني...................................................................... 

 ......................................STE LAZMAO INGENIERIE SARL 9536ذزميا أتجانافري

 .........................................................................................SOCIETE UPVENTO9536

 .................................................................................................SMARTBOARD9536

 ..............................................................................................................KRAIMA9537

 .........................................................................................ESPACE MATPECHE9537

 ................................................................HAJ ALI EQUIPEMENT DE PECHE9537

 .................................................................................................... CORE MEDIA9537

 ................................................................STE GCD CONSULTING SARL AU9537

 .............................................................................. 9538شركة إذترو وألشغيل ا وذتجيرا

 ...............................................CENTRE LMIMOUNI DE KINESITHERAPIE9538

 .........................................................................................................SPICESMIX9538

 ................................................................................... AFRAH DESERT CAMP9539

 ...........................................................SOCIETE O H SOLUTIONS SARL AU9539

 ........................................................................................................... 9539ميزان البي

 ................................................ CIPAM DISTRIBUTION 0ا95صيپيم دستر بسافن

 .......................................................................CENTRE LA TULIPE OPTIQUE950ا

 ................................................................................................. E-CIG MARKET950ا

 ...................................................................................................CIPAM TRADE951ا

 .........................................STUDIENKOLLEG DEUTSCHLAND FES PRIVE951ا

 .................................................................................................. OD EYE WEAR951ا

 .....................................................................................OPTY DISTRIBUTION951ا

 .......................................................FES-SOLUTIONS DE DOMICILIATION951ا

 ............................................................................. FAAR INDUSTRY MAROC952ا

 ....................................................................................................NET MA-PRO952ا

 .......................... JANAT AL MAARIFA GROUPEMENT SCOLAIRE PRIVE952ا

 ...................................................................MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM952ا

 .........................................................................................EL AMRANI BETON952ا

 ......................................................AGRO FOOD INVEST 3ا95وكرا ففاد وتڢست

3ا95منيزل ا خبروت...................................................................................................... 

 ..................................................................................................... DRAA PREFA953ا

 ............................................................................. 3اALCUDIA PROJECT95 ش م م

 .......................................................................STE CHARAF GARDIENNAGE95اا

 .........................................................................................................STE G.T.J.H95اا

 .................................................................................................BIOXPERT PRO95اا

 ................................................................................................. CALL OF DUTY95اا

 ................................................................................................. CALL OF DUTY95اا
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 ....................................................................................... ATELIER FILALI ADIB955ا

 ...............................................................ALTITUDE UNIVERS COMMERCE955ا

 .................................................................EL ACHOURI DRIVING SCHOOL955ا

 ..............................................................MOULIM IMMOBILIER BUSINESS956ا

 ...........................................................................................THE BHM CENTER956ا

 ................................................................................................................SAPIRA956ا

..................................................................................................................  AOKS957ا

 ....................................................................................... AZERKAN SERVICES957ا

 ................................................................................................STE RABAT PRO957ا

 .........................................................................................SO›COOK SARL AU957ا

 ................................................................................. EXTRA SMART ENERGY958ا

 .................................................................................................... SABAH CASH958ا

  LABORATOIRE DES TRAVAUX ETUDES-ESSAIS ET CONTROLE

 ..................................................................................................... (LT2E 958ا

 .........................................................................................SERAMRT KENITRA959ا

 .................................................................................... PHOTONS ANALYSIS959ا

 ................................................................................................... SARAY IMMO959ا

 .................................................................................................... PARA RIFINO959ا

 ....................................................................................................... KER SAADA9550

 ................INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE9550

 ...............................................................................................STE CHEF AUTO9550

 ..................................................................................................BATHA MEDIC9550

 ....................................................................................................STAFF INDUS9551

 ........................................................................................................... ARIRANG9551

 ....................................................................................... AZERKAN SERVICES9551

 ..................................................................................................SEPTIEME CIEL9551

 .................................................................................................. AZAMI EVENT9551

 ...................................................................................SAPHAR EXPERIENCES9552

 .............................................................................................................CAB SOS9552

 ...................................................................................................MZR PROMO9553

 .....................................................................................................FLUFFY CAFÉ9553

 ......................................BOULANGERIE PATISSERIE PAIN GOURMAND9553

 ..........................................................................................BADRAOUI RAHAL955ا

 ................................................................SOLUTION LUCA ENGINEERING955ا

 .................................................................................................TAPIS HICHAM955ا

 .................................................................................................. ا955شركة بفكيذفشن

 ................................................................NEW PARADISE PRODUCT SARL9555

 ................................................................EL HATAL NEW FARMS SARL A.U9555

 ...................................................................................... DAR TMOUNA »DT«9555

 ............................................................................................ AMALEK SERVICE9556

 ..................................................................................................H M ISTITMAR9556

 .................................................................................................STARK ETUDES9556

 .............................................................................................HAMMOUN CAR9557

 ........................................................................................SENSTHINGS S. A .S9557

 .......................................................................................... HDA LOFT INVEST9557

 ............................................................................................. Inovi Engineering9558

 .............................................................................. MARROK RESTAURACIO9558

 ..................................................................................................... STE RANIMA9558

 .....................................................................................BENDAOUD SERVICE9558

 ............................................................................................ 9559شريف بفكالي ذلبنيء

 ............................................................................................................PCS AGRI9559

 .....................................................................................NICOMATIC 9559تاكفمتاك

 ..........................................................................................GXR CONSULTING9560

 ...................... STE HAFIANI D›INGENIERIE TOPOGRAFIQUE SARL AU9560

..................................................................................................................  MELC9560

 ..................................................................................AQUACULTURE KASMI9561

 .......................................................................................................... 2A SOLAR9561

 ......................................................................................................AGRISYRINE9561

 ...............................................................................................BOUYA EXPORT9561

 .................................................................................................LIHALAM SARL9562

 .....................................................................................ABCHIR AGRI INVEST9562

 .................................................................................LOGISTIC DACOTRANS9562

9563سين إيسبيرور........................................................................................................ 

 ............................................................................................. ID LHAJ NEGOCE9563

 ...............................................................................................EL GAOURI FISH9563

 .................................................................................................ITRANE SOUSS956ا

 .............................................................................................................SOLOJIK956ا

 .......................................................................................................TAXIXPRESS956ا
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 ........................................................................... AGAFAY VALLEY S.A.R.LAU956ا

 ..........................................................................................................SOCOREG9565

 ..........................................................................SOUQIA GLOBAL  SARL AU9565

 ....................................................................... EL KELAA ESTHETIQUE SARL9565

 ..........................................................................................................INCEVENT9565

 ...............................................................................................HUBBLE OPTICS9566

 ................................................................................... ALKARAM CONTRATS9566

 .................................................................................. ALFAQEEH CONTRATS9566

 ................................................................................................A.N.M Pcs SARL9566

 .........................................................AL AALAM MINING CORPORATION9567

 ...........................................................................................STE MJD COMPEX9567

 ..............................................................................WAFA INTERMEDIATION9567

 .........................................................MODESTO IMMO MAROC SARL AU9568

 .............................................................................................. STE FONDASUD9568

 ...........................................................SOCIETE O H SOLUTIONS SARL AU9568

 .................................................................................................domlaay centre9569

 ................................................................................................BEDOUIN SARL9569

 .............................................................CHINA BUSINESS CORPORATION9569

 ....................................................................................................EXTRA PROM9570

 ...............................................................................ATLANTIQUE HORIZON9570

9570عيذم ديستر بيسافن............................................................................................ 

 ...............................................................................................HUBBLE OPTICS9570

 ..................................................................................... AL IRAQI LIL IAAMAR9571

 ..................................................................................................Aminecc group9571

 ............................................................................................. COSTA SERVICES9571

 .............................................................................................................. ADDICT9572

 ...........................................................................................................WALFIZRI9572

 ..............................SOCIETE INSTITUTION AL OUTROJJA PRIVEE SARL9572

 ............................................................................................. NIRMINE DIESEL9572

 .............................. GROUPE SCOLAIRE HARVARD ACADEMY PRIVEE  9572

 ......................................................................................................WÄNTOOLS9573

9573كفنستر كسفن منيجمنت آتت د فلفبمفن أاف د تفرثـ ـ صإمتن...................... 

 ..............................................................................................ONIN PRO ا957شركة

 ..........................................................................................BONESCA MAROC957ا

 ......................................................................................... ETS EL BANAOUNE957ا

 ................................................................................................................S.G.P.O957ا

 ....................................................................................................JARDA PADEL9575

 .......................................................................................RDAK CONSULTING9575

 .....................................................................................SANAE CONFECTION9575

 ................................................................................................2MAI TRAVAUX9575

 .........................................................................................................2A H TRAV9576

 ....................................................................................... GRANITO TRAVAUX9576

 .........................................................................................................B.E.T.G.C.A9576

 ................................................................................................ STE MAYARZ IT9576

 ...........................................................................................ATLAS DIFFUSION9577

 ...............................................................ASSURANCES ZALLAKA SARL AU9577

 ...........................................................................MONTAIN QUAD TANGER9577

 ...............................................................STE INME RAY DE MULTISERVICE9577

 ....................................................................... SOCIETE BATTERIE SYSTEME9578

9578باتزو هفم............................................................................................................... 

 ........................................................................................................ 9578شركة نفطين

 ................................................................................................................Orlovia9579

 .........................................................................................PHARMACIE FARES9579

 .................................................................................................AI RASS METAL9579

 ............................................................................ BATIMENTS OUM HANI 29579

 ............................................................................ BATIMENTS OUM HANI 29580

 ...............................................................................................CAFE AUSTRAM9580

 ................................................................................ PHARMACIE AIT AYACH9580

 .................................................................................... WAMAN SOLUTIONS9580

 ................................................................................................ ELECTRO UFBA9581

 .......................................................................................................................... G9581

9581سكفذتي................................................................................................................. 

 .......................................................................................................LISBO TRAV9581

 ..........................................................................................RAOUDI TRAVAUX9582

 .............................................................................................................. EDUBEL9582

 ............................................................................................................... Bridge19582

 .................................................................................................................YALILA9583

 ......................................................................................................... H PROBAT9583
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 .............................................................................................................CHSPRO9583

 ...........................................................HEALTHCARE FACILITIES CONSULT958ا

 ...........................................................HEALTHCARE FACILITIES CONSULT958ا

 ...........................................................HEALTHCARE FACILITIES CONSULT958ا

 ............................................................................................PRONEGO BUILD958ا

 .............................................................................................PROMO ZENATA958ا

 ....................................................................................................... YAHO CAFE9585

 ....................................................................................... HAJAMI AUTO SARL9585

 ..............................................................................distrisafe equipement sarl9585

 ..................................................................................................... MOUDENAL9586

 ......................................................................................................ANIR.EVENT9586

 ......................................................................................................COP INVEST9586

 ............................................................................ ALLIANCES HEALTH CARE9587

 ..............................................................................................BETON DE VILLE9587

 .............................................................................................................FILSMUS9587

 .........................................................RIA ARCHITECTURE ET URBANISME9587

 ......................................................................................................BILAL DICAF9588

9588أملنافم ولخيفي برا................................................................................................. 

 ....................................................................................................DIMA GREEN9588

 .......................................................................................................... R C 9589وذحيملاة

..................................................................................................................  JUDO9589

 ................................................................................................. EX MOROCCO9589

 .............................................................................. STE MARWA NEGOTRAV9589

 ............................................................................ ELEVATION PARTENAIRES9590

 ............................................................................ BATIMENTS OUM HANI 29590

 ................................................................... STE RIMAL KHADAMATE SARL9590

 ...................................................................................................ERGON STYLE9590

 ..................................................................................... Capital travaux invest9591

 ................................FOURNITURES ET TRAVAUX DE CONSTRUCTION9591

 ................................................................................................SWEET BLOOM9591

 ..............................................................................................Nadifkom sarl au9592

 ......................................................................................AKHRIF COMMERCE9592

 .........................................................................................................PRECTORY9592

 ...............................................................................................DAS K8 MAROC9593

 ................................................................................................ DICOMA 9593د كفمي

 ............................................................................................. SACRED MAROC9593

 ...............................................................................PALMERAIE INDUSTRIES9593

 .............................................................................................................GRANAL9593

 .(TECHNIQUE D’INGENIERIE CONSEIL ET DEVELOPPEMENT (TICD959ا

 .......................................................................................................... ا959برامف ذفبيتي

 ................................................................................................................cenatra959ا

 ............................................................................................BOUHLALI FOOD959ا

 ............................................................................................BRIGHT KITCHEN9595

 ............................................................................................... ADVANCE PLUS9595

 ...........................................................................GREENTECH TOUCH SARL9595

 .................................................................CLEAN HORSE COMPANY SARL9596

 .....................................................................................................A&A BEAUTY9596

 ....................................................................................USB INTERNATIONAL9596

 ...................................................................................ABDA ALIMENTATION9597

 ................................................................................STE RES FOOD NEGOCE9597

 .......................................................................STE AHMANNIHA HOLDING9597

9598نميد ت كير ش.ل.م................................................................................................ 

 ................................................................................................VIA INGENIERIE9598

 ..................................................................................................... 9598ال نيرسيرو بالتتي

 ....................................................................................................... 9598راكمي مفزيك

 ................................................................................................... MAOKA SARL9599

 ................................................................................................TRANS ABADES9599

 .............................................................................................MH MAITRE CAR9599

 ............................................................................STE TRANS NAIR SARL AU9599

..................................................................................................................  BRDS 9600

 ................................................................................................PRO SUD évent9600

 ..................................................................................YAMLA IMMO  9600 مال إ مف

9601تفراوي سكين....................................................................................................... 

 .................................................................................... PRO SUD Engineering9601

 ...............................................................................................MUHANAD GET9601

 .................................................................................................. STYLISH CLUB9601

 ................................................................................................ STE TOP MARK9602

 .......................................................................................................... CHL TRAV9602
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 ..............................................................................................................M&MSA9602

 ................................................................................................... CIQAR IMMO9603

9603وم زد نرونسفير...................................................................................................... 

9603فافراس إي ريبفبالسافتيس سمير...................................................................... 

 ................................................................................... ا960سيرفيس وذنجمي إي فيس

 ................................................................................PROMAX CONSULTING960ا

 ........................................................................................ JNANE INDIE FARM960ا

 .............................................................................ENERGYTECH INDUTRIES960ا

 ......................................................................................PRO MESK SERVICES9605

 ....................................................................................................Ste INDIE SPA9605

 ...........................................................................................................BS HOME9605

 ...................................................................................................... HERA centre9605

 ...............................................................................ZEN ACADEMY SARL AU9606

 ....................................................................EXCELLENCE CENTRUM PRIVE9606

 ..............................................................................................................TRAHIM9606

 .......................................................................STE B.G.V TRAVAUX SARL AU9607

 .......................................................................STE B.G.V TRAVAUX SARL AU9607

 .......................................................................STE B.G.V TRAVAUX SARL AU9607

 .......................................................................STE B.G.V TRAVAUX SARL AU9607

 ................................................................................ STE MANAZIL AL AMAL9607

 ........................................................................................................ NOASOFIA9608

 ............................................................................ BENSAID HASSAN ET FILS9608

9608ايآرإ راسبيس وملغرب.......................................................................................... 

 ............................................................................... « WAB IMMO » SARL AU9608

 ......................................................................................................IMI DAKHLA9609

 ..............................................................................................I.B.A.H TRAVAUX9609

 ..........................................................CONSERVERIE DE OUED EDDAHAB9609

 .......................................................................GROUP BOUCH-FAR INVEST9609

 .........................................................................................NAHDA SANITAIRE9610

 ................................................................LIBRAIRIE ET PAPETERIE SADIME9610

 ..................................................................................STE TECHENO LEADER9610

 ...............................................................................................P.S LOGISTIQUE9610

 ..............................................................................................STE FOR CAPRES9611

 ..............................................................................................DIBA CREATION 9611

 ....................BUREAU D›ÉTUDE D›IMPACT SUR L›ENVIRONNEMENT9611

 ................................................................................. FOOD QUARTIER 9612شركة

 ...........................................................................................................DIO CAFE9612

 ...........................................................................................................CREACTIF9612

 .....................................................................................RIYAD AL MOUSSIKA9612

 ..................................................... LA PEPINIERE D’EVEIL CRECHE PRIVEE9613

 ............................................................................................ HABITAS AGAFAY9613

 ............................................................................................ 9613طفب واف مانت كفم

 ................................................................................................AGUA Y ARENA9613

.................................................................................................................. ا961ففذاك 

 ..........................................................................................................DEEPMAX961ا

 ...............................................................................................LA VILLA SAADA961ا

 ...............................................................................................LA VILLA SAADA961ا

 .................................................................................... Mimoun Pro SARL AU9615

 ................................................................... ATLANTIC BUNKERS SERVICES9615

 ................................................................... ATLANTIC BUNKERS SERVICES9615

 ...................................................................................YANASE FOURNITURE9615

 ................................................................... ATLANTIC BUNKERS SERVICES9616

 ..................................................................................................... 9616بين أتجانافري

 .......................................................................................................AGORA PAP9616

 ................................................................... ATLANTIC BUNKERS SERVICES9616

 ................................................................................. STE A.W.A TRANSPORT9617

 ............................................................................................IYAMS LOGISTICS9617

 .......................................................................................... ISOTRON MAROC9617

9617شركة سينكينفر وستيرود انصت ر........................................................................ 

 .......................................................................................... ISOTRON MAROC9618

 ........................................................................................................KAWARCHI9618

 .........................................................................................CASAKECH FOODS9618

 .......................................................................................REBELLATO MAROC9618

 .....................................................................................................ESSITER FISH9619

 .............................................................................................. BNIMTIR CLEAN9619

9619شركة أابر فيس.................................................................................................... 

 .................................................................................................SECU BNIMTIR9620

 .....................................................................................STE OMI DETERGENT9620
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 ...............................................................................................STE GESTAMEK  9620

 ...................................................................................... DAKHLA INDUSTRIE9620

 ................................................................................................LOGIDA TRANS9621

 .... .................................................................................................................. YES9621

 ........................................................................................................ZAKOUMA9621

 ................................................................................................... 9622أغروس بفلجتود

 ................................................... STE BOISSON ABOU BAKR EL MASALLI9622

 ........................................................................ 9622مركز وذرعي ة اوالستروحة وذرييض

 ..............................................................................GH AGRO NEGOCE SARL9622

 ..............................................................................................................MAVIRA9623

 ......................................................................................... 9623ميكس فاتنس مروكش

 ......................................................................LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL AU9623

 ................................................................................................PAM AND KAM9623

 ...........................................................................  DUAL CAREER PROGRAM962ا

 .................................................................. SHOELEVEN COMPANY SARL  962ا

 ...... اSHOELEVEN COMPANY SARL  962  شركة » شفإ لافن كفمبيني »ش.م.م

 ............................................................................................................DARIFIXE962ا

 ............................................................................................METAL HOLDING9625

 ..................................................................................... STE OBLM TINEJDAD9625

 ........................................................................................................KENZRYAD9625

 ............................................................................................................SALRYAD9625

9625نفين برا تاكفص.................................................................................................. 

 .............................................................................. MADRASSATCOM PRIVE9626

 .............................................................................................. HANIME SHOPS9626

 ........................................................................................PRIMMO CONCEPT9626

 ....................................................................................................... 9627س أا فانينس

..................................................................................................................  E.T.N9627

 ..................................................................................................... JAWDA BRIQ9627

 ........................................................................................... GKF MORROCCO9627

 .....................................................................................................ALUMINANE9627

 ................................................................................................ SACO CONSEIL9628

 ........................................................................................... GKF MORROCCO9628

 ........................................................................................... SIGMA EXPERTISE9628

 .....................................................................................................CAROB TREE9628

 .......................................................................EURO FOOD DISTRIBUTION9629

 ................................................................................................................BIKSWI9629

 .....................................................................RESTAURANT DAR BOUAZZA9629

 .................................................................................................... NB TRADING9629

 ............................................................................................... AL FILAHI CASH9629

 ...............................................................................................LA VILLA SAADA9629

 .................................................................................OLLOQUIEGUI MAROC9630

 ...............................................................................................LA VILLA SAADA9630

 ........................................................................AFRIQUE UNI CONFECTION9630

 .................................................................................................. HIBERLOB JAY9630

 .........................................................................STE NOUVEAUX SACS SARL9631

 ................................................................................... DAR EL METROLOGIA9631

 ............................................................................................ STE VITAL FRUITS9631

 ............................................................................................BNIMTIR SERVICE9631

 .......................................................................... ISABELLA IMPORT EXPORT9632

 ...................................................................................................RJM SERVICES9632

 ....................................... GSM PROPRETE ET SERVICES SIGLE« GSMPS«9632

 ....................................................................................................KECH INVEST9633

 ...... SHOELEVEN COMPANY SARL  9633  شركة » شفإ لافن كفمبيني »ش.م.م

 ..........................................................................................SOLOMA SARL AU9633

 ................................................................................................... ERMATRADIV963ا

 ..........................................................ALMA›S FASHION CLOTHING SARL963ا

.................................................................................................................. ا963نفكرين 

 .......................................................................................................PANZO TEX9635

 .............................................................................................. 9635بيرجي ذففرا وملغرب

 ...............................................................................................................DIZIMA9635

 ................................................................................................... SAID SAKANE9635

 ...................................................................................................AJRO PROMO9635

9636ميسيز ذالستشيرا.................................................................................................. 

 .........................................ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL MANAR PRIVEE9636

 ..........................................ECOLE L’APPRENTI-SAGE ENNAHDA PRIVEE9636

 ............................................ECOLE L’APPRENTI-SAGE ESSALAM PRIVEE9637

 .............................................................................. (CBAFRIQUE  9637س.ب.وفريك

 ............................................................................ STE DEMNATI JIDAR SARL9637
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 ................................................................................................SMG CONSEILS9638

 ...........................................................MARRAKECH TOURISME GESTION9638

 ................................................................................................................UMPM9638

9639أ راكروفت............................................................................................................ 

9639أ راكروفت............................................................................................................ 

9639أذف مراك ناك وتتستري.................................................................................... 

 ........................................................................................................ S.S.K E.M.A9639

 ................................................................................................... KIKOVA SARL960ا

 ..........................................................................................MAROC ORGANIC960ا

 ..............................................................................................AFRAA JAWAHIR960ا

 .........................................................A N ACHAHBOUN IMPORT EXPORT960ا

 .................................................................................... ASN STONE  SARL AU961ا

 ................................................................................... STE BOZINTRAV SARL961ا

1ا96نطفون كفذت كير..................................................................................................... 

 .................................................................................STE TRAVASTE SARL AU962ا

 ........................................................................................STE FALMOUN CAR962ا

 ................................................................................................MOTAI STUDIO963ا

 ................................................................................... TRIWOOL MAROCCO963ا

 .....................................................................................................STE AMNETT963ا

 .........................................ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL WAHDA PRIVEE96اا

 .................................................................................................... FULL DREAM96اا

 ............................................................................................STE CC HOLDING96اا

 ..............................................................................................................BL PLUS965ا

 .......................................................................................... SARAHA PRESS-TV965ا

 ................................................................................................................UMPM966ا

 ................................................................................................................UMPM966ا

 .........................................................................................T.T.C CONSULTING966ا

 ............................................................... AMICALE D›HABITATION NARJIS966ا

6ا96متوم ال غفز.......................................................................................................... 

 ................................................................................STE SAP MAD SARLL AU967ا

 ............................................................................................TANGER MARKET967ا

7ا96بنبفرحام نروبفرو.................................................................................................. 

 ............................................................................................. 8ا96شركة وغ�سي ميكس

 .......................................................................................................SIRIZATRAV968ا

8ا96وغراسكير............................................................................................................. 

 ..................................................................................................FOUR PILLARS969ا

 ............................................................................................... DERMAPHARM969ا

 ..............................................................................................BAHIX-TRADING969ا

 .................................................................................................... BOUZITOUN969ا

 .................................................................. Société GOLDEN-RIF CAR SARL9650

 .............................................................................................. Sté 05 CAR SARL9650

 .............................................................................................WORLD DELICES9650

 .................................................................................. AMINE PHONE STORE9650

 ...........................................................................................................COMAFIX9651

 ........................................................................................................MH SAKAN9651

 .................................................................................. HOMAMINE9651 - هفم أمين

 ................................................................................................ BRIO TRADING9652

 .............................................................................. HIMAN INFORMATIQUE9652

 .........................................................STE SAMADIE BOUCHERIE -SARLAU9652

9653أ س 9 ................................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 9653أار برا صيرل

 ..................................................................................TIZYAOUI AME&DECO9653

 ..................................................................................... LOCATION SHARJAH965ا

 ..............................................SOCIETE MINING BUSINESS GROUP SARL965ا

 .................................................................................................TIZRA MINING965ا

 ......................................................................................... STE ARHAL TOURS9655

 .............................................................................TRANS TRES HERMANOS9655

 ...............................................................................................KGS INDUSTRIE9655

 ....................................................................................................MA2T TRANS9655

 ........................................................STE SIMO RAYYANE WORK SARL AU9656

9656وذصفيرا مفكيدار كفود......................................................................................... 

9656أم ج ب كراب...................................................................................................... 

 ......................................................................................................SANEY SARL9657

 ............................................................................................ STE BOUMACHIR9657

 ....................................................................................STE MAARID SAHARA9657

 ..................................................................................................HOSPITALISTE9657

9658برامف بريسينج هرييني.......................................................................................... 

 ......................................................................................................... VALLEYTIC9658
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 ......................................................................................CINEMA BOUJDOUR9658

 ..........................................................................................EVEREST FOOD A39659

 ........................................................................................................ KENZCOM9659

 .....................................................................................................OSRA HOME9659

 ......................................................................... KONVERGENCE KSHUTTLE9660

 ..................................................................VIVA SERVICE CONSTRUCTION9660

 ................................................................................................MIMOSAS PRO9660

 ................................................................................................MIMOSAS PRO9660

 ................................................................................................TEROL SERVICE9661

 ...........................................................................................CALUPTUS TRANS9661

 .........................................................................................DITA IBRA SARL AU9661

 ........................................................OMZARE DE TRAVAUX DIVERS SARL9662

 .......................................................................................DAKHLA SOUVENIR9662

 ..........................................................................................GVOM INDUSTRIE9662

 .......................................................................................... MAZIAL SUPPORT9662

 .................................................................................................LAMAB GREEN9663

 ................................................................ AB MALAK PREMIUM CAR SARL9663

 ...................................................................................................... DISTRI REST9663

 ..................................................................................................MAROC PATES9663

 ....................................................................................STE SKM ULTRA TRAV966ا

 .......................................................................................STE EMOUNAJ TRAV966ا

 ............................................................................................STE TAFRDA SARL966ا

 ....................................................................................CALLET CONSULTING966ا

 .......................................................................................ORIENT TRANS CAR9665

 .................................................................................................. O&M MAROC9665

 ................................................................................................AGLODAL SARL9665

 ..........................................................SAID ET KARIM TRAVAUX GENERAL9666

 .................................................................................................AGRI TRADING9666

 .................................................................................................AGRI TRADING9666

 .................................................................................................AGRI TRADING9666

9666كيزيت نرونس......................................................................................................... 

 ........................................................................... B TRANS BOUGHAZ  SARL9667

 ............................................................................................... FRENCH CLEAN9667

 ..........................................................................EFFIENCY LOCATION CARS9667

 ............................ PHONE MANAGEMENT INTERNATIONAL SARL AU9668

 ................................................................................................. AMY SERVICES9668

9668مرزاكة وكسبرس.................................................................................................. 

 ..................................................................................... STE RIAD AJLAL SARL9668

 ..................................................................... MONTESSORI L›HUMANISTE9669

 ............ SOCIETE DE PRODUCTION MUSICALE ZOUHAIR BAHAOUI9669

 ..................................................................................................SENIOR GARD9669

 .....................................................................................................Business LLD9670

 ..............................................................................................CONS-ATOUANI9670

 ................................................................................................. ESPACE FAHMI9670

 .........................................................................................................M2 SHOES9670

 ............................................................................................ LAS VEGAS POOL9671

 ........................................................................................................ FP SERVICE9671

 ..................................................SOCIETE DAYAAT EL BOKHARY SARLAU9671

 .....................................................................................STE VOGUE SERVING9672

 ...........................................................SOCIETE AGRI TECH INOV SARLAU9672

 ............................................................................................. REY DEV 9672روي د ف

 ...............................................................STE S.A.N.I.S.E TRANSPORT SARL9673

 ................................................................................................NUEVASOBRAS9673

 ................................................................................................NUEVASOBRAS9673

 ..................................................................................... SAFE WALL SERVICES9673

 ...................................................................................................... ا967نسام وذحرصة

 ...............................................................................................COCCI MARKET967ا

 ..................................................................GLOBAL LASER TECHNOLOGIE967ا

 ........................................CARABAS CAR ASSISTANCE BUYING SELLING967ا

 .......................................................................................... FARIATA TRAVAUX9675

 .................................................................................................DAY TERROIRS9675

 .............................................................................................ONETECH 9675 اوتطك

 ......................................................... SOCIETE BENSOUDA CARROSSERIE9675

 .................................................................................................AB TOURNAGE9676

 ......................................CENTRE DE RADIOLOGIE IBNOU SINA SETTAT9676

 ........................................................................MOUHTIJ GROUP TRADING9676

 ...................................................................OVALIS CALL CENTER SARL AU9676

 ...................................................................................................... STE SARGAS9677
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9677شركة هيتال ولخيصة........................................................................................... 

 ..................................................................................................NEW GROUPE9677

 ..................................................................................................NEW GROUPE9678

9678فتاى كير............................................................................................................... 

 ................................................................................STE KHALIDRISS TRANS9678

 ....................................................................................................CAFE CORAIL9678

 ........................................................ COLLIERS INTERNATIONAL MAROC9679

 .......................................................................................................SARDIMED 9679
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إذغيء مشراع وملرسفم وملنشفر بيلجريتا وذرسماة عتد 5666 بتيريخ 2  فتاف 

عتد  وذرسماة  بيلجريتا  وملنشفرين  بيالستتروكين  اوملحتل   ،2021

 5695 بتيريخ 22 ديسمبر 2021، ابيلجريتا وذرسماة عتد 5712 بتيريخ

 20 أبريل 2022، اوذذي يحلن أته من وملنفحة وذحيمة ن فية نزايت مت نة 

سطيت بيمليء وذشراب وتطالقي من قنيا وذتاروت - وذتور وذباضيء  جميعة 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 لتزم وملحلنفن في ماتون وإلشهير وذ يتفني إثبيت هفيتهم اوذسلطيت وملسنتا إذيهم.
اال نتحمل وإلدورا أ ة مسؤاذاة فامي  تحلق بمضمفن وإلعالتيت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE AUTO PARTS PRO
SARL AU

شركة أاطف بيرتس برا

ش.م.م.

لوت وذشريك  وذفوحت

روسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : وملسير رقم 1368 

مروكش

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ذلشركة وملنح ت  فم 28 أبريل 2022، 

قرر مي  لي :

نففيت ولحصص والجتميعاة :

وذفهروني  محمت   وذسات  ففت 

جماع حصصه 100 حصة وجتميعاة 

ب امة 1000 درهم ذلحصة وذفوحتا، 

لوت  وذشركة  في  وذتي  ملكهي 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

 AUTO PARTS اوملسميا  وذفوحت 

PRO ذفيئتا وذسات أحمت سحاتي.

نم  فيته  وذتغاير  هذو  وثر  اعلى 

تحت ل وذفصل وذسيدس اوذسيبع من 

وملتحلق  ذلشركة  والسي�سي  وذ يتفن 

بروسميل وذشركة.

ذلشركة  وذفحات  وذشريك  قرر 

وذسات محمت وذفهروني والست يذة من 

نبحي  ذلشركة  احات  كمسير  منصبه 

ذتففيت مجمفع حصصه في وذشركة 

اتحاين وذسات وحمت سحاتي كمسير 

جت ت ذلشركة ملتا غير محتدا.

نم  فيته  وذتغاير  هذو  وثر  اعلى 

 15 ولخيمس عشر  وذفصل   تحت ل 

من وذ يتفن والسي�سي ذلشركة وملتحلق 

بيذتساير.

قرر  وذتحت الت  هذه  وثر  اعلى 

ذلشركة  والستثنيئي  وذحيم  ولجمع 

ذلشركة  والسي�سي  وذ يتفن  مالئمة 

AUTO PARTS PRO ، ش.م.م. لوت 

وذشريك وذفوحت.

نم وال توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 135668.
ملخص قصت وذنشر

1 P

STE  OUIJJANE FOOD
روسميذهي : 100.000 درهم

م رهي وإلجتميعي : وذطيبق وألر�سي 

وملتجر رقم 2 ا 3 كفمفن هيربال ، 

نمينسفرت IMM رقم 9 - مروكش.

بتيريخ وذحرفي  وذح ت   بم ت�سى  

نمت  بمروكش   ،2021 أكتفبر   12  

والسي�سي  وذ يتفن  على  وملصيدقة 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  ذلشركة 

ولخصيئص وذتيذاة :

وذل ب وإلجتميعي : شركة  ’’ ااجين 

 OUIJJANE FOOD ’’  ففاد

وذشركة لوت   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا. 

وألر�سي  وذطيبق  وإلجتميعي:  ومل ر 

 ، كفمفن هيربال   3 ا   2 وملتجر رقم 

نمينسفرت IMM رقم 9 - مروكش.

وذهتف وإلجتميعي :    

اشروء  باع  متنفعة،  ختميت 

نجهيز  وذغذوئاة،  وملنتجيت  جماع 

منتجيت  انحضير  احفظهي  وذلحفم 

وذلحفم. 

 100.000  : وإلجتميعي  وذرأسميل 
حـصة    1000 إلى  مـفزعـة  درهم 
درهم     100,00 وجتميعاة من فئـة  
على  ذلشريكين  مسنتا  ذلفوحتا 

وذنحف وذتيلي :
مفش                                               ود  ولحسين  وذسات  

550 حصة إجتميعاة.
بتوري                                                مصطفى  وذسات 

50ا   حصة إجتميعاة.  
وذتساير: تسير وذشركة من  طرف 
مفش    ود  ولحسين  وذسات  وذشريك 
من  عتد  بأكبر  محتادا   غير  ملتا 

وذصالحايت. 
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط ذلمحكمة وذتجيرية بمروكش 
  ،2021 تفتبر   11 بتيريخ  لذك  ا 
ا نم   ،  129398 نحت رقم وإل توع  
ن ااتهي بيذسجل وذتجيري نحت رقم 

7ا1202.
2 P

 STE SAMMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

روسميذهي : 100.000 درهم
م رهي والجتميعي : وملحل وذتجيري 

رقم 12 شيرع علي وبن وبي طيذب حي 
وذرحمة قطيع س وذحميرا G4 سال

وملسيهمين  ملتواالت  طب ي 
وذغير  وذحيم  بيلجمع  وملجتمحين 
ميرس   31 بتيريخ  ذلشركة  وذحيدي 

2022، قت ن رر مي  لي :
وملفوف ة على وذبايتيت وذفوردا في 

ملخص بايتيت وذتصفاة.
مهيم  اونهيء  وذتصفاة  قفل 

وملصفي.

بكتيبة  وذ يتفني  وذفضع  نم 

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   ،2022 ميي   10 بتيريخ  بسال 
رقم 3ا388.

قصت وذنشر

3 P

 STE IKHWAN MATERIELS

 INDUSTRIELS
SARL

تحت الت قيتفتاة
والستثنيئي  وذحيم  ولجمع  وثر  على 

 STE IKHWAN ملسيهمي 

 ،MATERIELS INDUSTRIELS

وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

درهم   100.000 روسميذهي  وذبيذغ 

بشيرع  والجتميعي  م رهي  اوذكيئن 

حي   76 رقم  وذصنيعي  وذحي  ولحزوم 

وذفحتا 1 وذحافن، ن رر مي  لي :

مجمفع  حصة   500 نففيت 

حصص أ فب بفزيتي ذفيئتا أ فب 

وضحين.

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  ذشركة 

بمسيهم اوحت.

ذلشركة  وذتجيري  والسم  تغاير 

 2A PIECES وذتيلي  والسم  اوعتميد 

.AYOUB

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيذحافن 

رقم  نحت   ،2022 ميي   13 نيريخ 

0/22ا13.

4 P
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STE EPIKIFF
 SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
 28 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 
ميرس   18 اوملسجل في   2022 فبرو ر 
وذشركة  نأسست  بيذربيط،   2022

لوت ولخصيئص وذتيذاة :
مسؤاذاة  لوت  شركة   : وذشكل 

محتادا.
وذب يذة،   : والجتميعي  وذهتف 
نصت ر  والتترتيت،  عبر  مباحيت 
وذغذوئاة  وملنتجيت  اوستيرود 

وذزروعاة.
 100.000  : وذشركة  روسميل 
حصة   1000 ولى  م سمة  درهم، 
100 درهم ذلحصة  وجتميعاة ب امة 

وذفوحتا مفزعة كمي  لي :
 500  ... قاطفني  ودري�سي  ميمفن 

حصة.
هنت تيتلحف .. 500 حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتيسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

والالى نبتتأ من نيريخ وذتسجال.
ومل ر والجتميعي : رقم 1 في وذطيبق 
نفب يل  جبل  شيرع  وذفوقع  والر�سي 

وقيمة قمر وكتول وذربيط.
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

.159389
5 P

STE ARAM CAR
SARL  AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
بشريك اوحت

بم ت�سى ع ت عرفي قرر وذشركيء 
مي  لي :

أبريل   11 بتيريخ  وذحيم  ولجمع 
: 2022

ت ل ولحصص من وذزتيكي وبروهام 
ولى بييسين وذبشير  100 حصة.

وذساتا  اتحاين  وملت ر  وست يذة 
ولحتود نحمة مت را وذشركة.

وذتجيرية  وملحكمة  عن  وذصيدر 
بيذربيط، نحت رقم وذت اات بيذسجل 
ومللف  اضع  رقم   ،71301 وذتجيري 

173ا12.
6 P

 STE THIERRY LEMAIRE

DEVELOPPEMENT
شركة وألسهم وملبسطة

 رأسميذهي : 100.000 درهم

م ر وذشركة : شيرع وذزرقطفني رقم 

265 ، وذطيبق وذتيسع رقم 92 – 

وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري رقم : 1665ا5 

وذتوروذباضيء

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ بيذربيط 

في 20 أبريل 2022 ،  نم إتجيز وذنظيم 

وملبسطة  وألسهم  ذشركة  وألسي�سي 

مميزوتهي كيذتيلي : 

وذشركة  تسماة  إن   : وذتسماة  

 THIERRY LEMAIRE   : هي 

.DEVELOPPEMENT

وذصفة وذ يتفتاة :  شركة وألسهم 

وملبسطة.

وذشركة  غرض  يهتف   : وذغرض 

بيملغرب ابيلخيرج إلى : 

وقتنيء   ، وذح يرية  وذتنماة 
اولح فق  وذح يروت  اكل  وألرو�سي، 

وذح يرية  ، وذبنيء اباع جماع وذحميروت 

وذتجيرية،  ذلسكن،  وملخصصة 

وذصنيعاة أا وملهناة ؛

وذهنتسة وملحميرية وذتوخلاة ؛ 

نصناع اطبيعة وألثيث ؛ 

أخذ ، وقتنيء ، وستغالل أا نففيت 
اوذبروءوت اح فق   ، جماع وألسيذاب 

بهذه  وملتحل ة  وملحنفية  ومللكاة 

وألنشطة ؛

غير  أا  وملبيشرا  وملسيهمة، 

في  بيذشركة  ولخيصة  وملبيشرا، 

وملن فذة   ، ومليذاة  وذحملايت  جماع 

وذتجيرية  ومل ياالت  أا  وذح يرية  أا 

نرنبط  أن  وذتي  مكن  وذصنيعاة  أا 

بغرض وذشركة أا أي غرض مميثل أا 

م ران به ؛ 

جماع وذحملايت كافمي كين تفعهي 

، مسيهمة في إتجيز هذو وذغرض.

حتد م ر وذشركة   : م ر وذشركة 

بشيرع وذزرقطفني رقم 265 ، وذطيبق 

وذتيسع رقم 92 – وذتور وذباضيء. 

في  وذشركة  متا  حتدت   : وملتا 
من  فم ن ااتهي في  سنة وبتتوء   99

وذسجل وذتجيري .
رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 
وذشركة في 100.000 درهم ، مجزأ إلى 
1000 سهم من فئة ميئة 100   درهم 
كلاي  وذ امة  متففعة  سهم،  ذكل 
وذشريك  قبل  من  بيذكيمل  امكتتبة 

وذفحات.
وذفحات  وذشريك  قرر   : وذرئيسة   
تحاين بصفة   2022 أبريل   20 بتيريخ 
 THIERRY ذشركة   وألال  وذرئيس 
 ،LEMAIRE DEVELOPPEMENT

وبتتوء من  فمه املتا غير محتادا.
 Thierry  ذفمير نايري  وذسات 
LEMAIRE) ، وذسيكن بزت ة جيكفب 
وملزدود   ، بيريس   75006  –  19 رقم 
1960 بنفماي ، فرن�سي  21 أكتفبر  في 
،ولحيمل لجفوز وذسفر رقم  ولجنساة 

.21LA66124
ذكل سنة   : وذسنة ومليذاة ذلشركة 
ميذاة ذلشركة متا سنة ، نبتتئ من 
فينو أبريل اننتهي في اوحت ا ثالثين 

ميرس من كل سنة.
وألالى  ومليذاة  وذسنة  بيستثنيء، 
ذلشركة ستبتتئ  فم ن اات وذشركة 
 31 في  استنتهي  وذتجيري  بيذسجل 

ميرس 2023.
وذتخصاصيت  بحت   : وذربو 
بيذنظيم  ولخيصة  أا  وذ يتفتاة 
بيذرصات  والحتفيظ  ،  تم  وألسي�سي 
مي   ، قروره  حسب  وذفحات  ذلشريك 
من  نرحالهي  وذتي   رر  وملبيذغ  عتو 
جت ت أا نخصاصهي إلى ميل وحتايطي 

أا عتا أمفول وحتايطاة وستثنيئاة. 
شرط وملفوف ة : نكفن نففيتيت أا 
نحفيالت وألسهم وذتي  ملكهي وذشريك 
وذفحات ، كافمي كين شكلهي ، مجيتاة.
نم وتجيز وإل توع وذ يتفني بكتيبة 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
نحت     2022 أبريل    28 في  وذباضيء 

رقم 822658. 
بيذسجل  وذشركة  ن اات  نم 
  2022 أبريل   28 وذتجيري بيذربيط في 

نحت رقم 1665ا5. 
عن إعالن 

وإلدورا وملسيرا

7 P

مكتب والستيل ملين نففاق

مفثق بيذربيط

م رهي والجتميعي : 38 شيرع متغش ر ش ة 
رقم 9 وذربيط

 STE FERMOBUILDING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات
رأسميذهي : 2.266.000 درهم

م رهي والجتميعي : وذربيط حي وذنهضة 
رقم 551 وذطيبق والال 

وذسجل وذتجيري رقم : 160171

نيسيس شركة
بمفجب ع ت نفثا ي حرر بمكتب 

بتيريخ  وملفثق  نففاق  ملين  والستيل 
وذ يتفن  نم اضع   ،2022 أبريل  ا1 

وملميزوت  لوت  ذشركة  والسي�سي 

وذتيذاة:

شركة     : وذتسماة 

لوت  شركة   ،FERMOBUILDING

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

وذهتف : والنحيش وذح يري.

حي  وذربيط   : والجتميعي  ومل ر 

وذنهضة رقم 551 وذطيبق والال.

وملتا : 99 سنة.

درهم   2.266.000  : وذروسميل 

من  حصة   22.660 ولى  م سمة 

وذفوحتا،  ذلحصة  درهم   100 فئة 

وذفحات،  ذلشريك  ملك  جماحهم 
ضمنهي مسيهمة عاناة  رسم ع يري 
0.000ا1.1  ب امة   38/98581 رقم 

 38/9853 درهم ارسم ع يري رقم 

امسيهمة  1.116.000درهم)  ب امة 

ت ت ة 10.000 درهم.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

ولى 31 ديسمبر.

وذسات  تحاين  نم   : وذتساير 

والدري�سي كمسير احات ذلشركة ذفترا 

غير محتادا اذه جماع وذصالحايت.

اقت نم وال توع وذ يتفني بيملحكمة 

 ،2022 ميي   12 وذتجيرية بيذربيط في 

نحت رقم 600ا12.
ذلخالصة اوذباين

والستيل ملين نففاق

8 P
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STE TRACRED
 SARL

CAPITAL : 1.00.000 DHS
 SIEGE : BD MY ISMAILA COTE
STATION ZIZ BP 104 ARFOUD

نصفاة وذشركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
بتيريخ  بيرففد  وملنح ت  والستثنيئي 
قرر ولجمع وذحيم   ،2022 فبرو ر   16
 TRACRED والستثنيئي ذشركيء شركة
روسميذهي  اوذتي   تر   SARL
م رهي  اوذفوقع  درهم،   1.000.000
وسميعال  مفالي  شيرع  والجتميعي 
بيذ رب من محطة زير صنتاق وذبر ت 

ا10 ورففد ، ن رر مي  لي :
وذتصفاة ولختيماة.
وبروء لمة وملصفي.

من  وذشركة  على  وذتشطاب 
وذسجل وذتجيري.

نم وال توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
والبتتوئاة بيذروشات ة بتيريخ 12 ميي 

2022، نحت رقم 2022/288.
9 P

 STE SAHARIENNE DES
EAUX
 S.D.E
SARL

روسميذهي : 500.000 درهم
م رهي والجتميعي : وذطيبق وذثيني 
عميرا تزهة ا، زت ة غيتي، مكنيس 

وذرقم وملفحت : 
000103200000022

وذسجل وذتجيري رقم : 29139 
مكنيس

وذتحريف وذضريبي : 0118529ا
وذحيم  ولجمع  متواالت  بم ت�سى 
 SAHARIENNE ذشركة  والستثنيئي 
 30 بتيريخ  ش.م.م.   ،DES EAUX

سبتمبر 2021، ن رر مي  لي :
ذلشركة  اوملسبق  وذنهيئي  ولحل 

وبتتوء من 30 سبتمبر 2021.
وبروء وذسات عبت وذلطاف وذحيدلي 

من مهيم وذتساير.

وذلطاف  عبت  وذسات  تحاين 

وذحيدلي كمصف ذلشركة اوعالن م ر 

وذتصفاة بيذحنفون وذتيلي :
وذطيبق وذثيني عميرا تزهة ا، زت ة 

غيتي مكنيس.

نم وال توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

أبريل   21 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 129.

10 P

 STE GHARBAOUI AHMED

BOIS
SARL AU

وذحيم  ولجمع  محضر  وثر  على 

 GHARBAOUI ذشركة  والستثنيئي 

بتيريخ   ،AHMED BOIS SARL AU

28 ميرس 2022، ن رر مي  لي :

 GHARBAOUI وذشركة  حل 

.AHMED BOIS SARL AU

تسماة مصف ذلشركة في شخص 

وذسات وذكمراد أحمت ولحيمل ذبطيقة 

.GB48049 وذتحريف وذفطناة رقم

ذلشركة  والجتميعي  م ر  جحل 

ولخطيب  شيرع عمر بن   18 اوذكيئن 

كم ر  وذربيط،  وكتول   2 رقم  ش ة 

ذتصفاة حسيبيت وذشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 3319.

11 P

 STE ALL ROUND

 TRANSLATIONS
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات

والسي�سي  وذنظيم  تسجال  نم 

 ،2022 أبريل   16 بتيريخ  بيذربيط 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  ذشركة 

بشريك احات بيملميزوت وذتيذاة :

 STE ALL ROUND  : وذتسماة 

.TRANSLATIONS SARL AU

وذصفة وذ يتفتاة : ش.م.م.ش.ا.

ومل ر : شيرع طيرق بن زييد، وقيمة 

ا ش ة رقم  1 عميرا  جنين نميرا وذف 

9 نميرا

وذترجمة   : هي  وذشركة  أهتوف 

وذففرية اوذترجمة وذتحريرية.

وملتا : 99 سنة وبتتوء من نيسيس 

وذشركة.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

ديسمبر   31 اننتهي  فم  فينو  ني ر 

من كل سنة.

في  محتد   : والجتميعي  وذروسميل 

10.000 درهم م سم ولى 100 حصة.

وذف يري مراون  ملك 100 حصة 

أي مي يحيدل 10.000 درهم.

نم وسنيد مهيم وذتساير ولى وذسات 

ذبطيقة  ولحيمل  مراون  وذف يري 

.X240947 وذتحريف وذفطناة رقم

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

 918 رقم  نحت  بتميرا  والبتتوئاة 
بتيريخ ا ميي 2022، وذسجل وذتجيري 

رقم 136199.

12 P

 STE OCUIR
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

قت نم اضع  بيذربيط،   2022 ميي   6

نحمل  ذشركة  والسي�سي  وذ يتفن 

ولخصيئص وذتيذاة :

 STE OCUIR SARL  : وذتسماة 

.AU

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

جماع  نيجر   : والجتميعي  وذهتف 

وملصنفعيت ولجلت ة.

نيجر قطع فناة.

نصمام انصناع جماع والصنيف 

اولخشب  ولجلت  من  وملصنفعة 

ولجلت ة  اوملصنفعيت  اوذنساج 

وذصغيرا اوالمتحة اهتو ي وذشركيت.

صنيعة وذنساج، ن ت م ولختميت 

والستيرود انصت ر اوذتجيرا.

روسميذهي : 80.000 درهم م سمة 

درهم   100 حصة من فئة   800 ولى 

ذلحصة وذفوحتا مفزعة على وذشكل 

وذتيلي :

 800  .. شفقي  مصطفى  وذسات 

حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتيسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

والالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

رقم  ج  بلفك   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق وذثيذث د فر ولحفمر حي   82

يح فب وملنصفر وذربيط.

وملسير : وذسات مصطفى شرفي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

رقم  نحت  بيذربيط،  وذتجيرية 

619ا12 بتيريخ 12 ميي 2022.

13 P

وئتميتاة إني كيانسيي  ش. ل م م

شيرع ولحسن وذثيني وتجل 6 عميرا 1 ش ة رقم3 

وذطيبق والال  وملركز نميرا

Tél : 05-37-64-10-18

 Sté FIRDAOUS ANNAKHIL
 SARL

حل وذشركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

ا  بتيريخ  والستثنيئي وملفقع في نميرا  

مسؤاذاة  لوت  ذشركة   2022 ميي 

محتادا  فرداس وذنخال » ش ل م م 

قرر وذشركيء مي  لي:

حل وذشركة.

تحاين مصف ذلشركة.

- نحت ت ومل ر والجتميعي ذتصفاة 

شيرع  وملركز  نميرا   : في  وذشركة 

ولحسن وذثيني  وتجل 6عميرا 1  ش ة 
رقم3 وذطيبق 1.

وإل توع  نم  وذ يتفني:  وإل توع 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذ يتفني 

نحت   ،2022 ميي   12 بتميرا بتيريخ 
رقم8081.

ذلنشر ا وذباين

14 P
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       STE  OUASSOU LOCATION
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات

م رهي والجتميعي : شيرع قيسم 

وذزهيري نجزئة وسروس ننغير

تحين وملسير ن ذلشركة
إدورا ولحسيب وذبنكي ذلشركة

وذحيدي  وذغير  وملحضر  بمفجب 

  ،2022 أبريل   28 في  بتنغير  وملنح ت 

قرر شريك وذشركة مي  لي :  

محمت  اوسف  وذسات   تسماة  

كمسير ذلشركة.  

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتنغير   والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت    ،2022 ميي   12 بتيريخ 

38/2767ا.   
م تطف ذإل توع ا وذنشر    

15 P

  STE  TLAWCH BUSINESS
   SARL

روسميذهي : 500.000 درهم

م رهي والجتميعي : داوروكفذزي ننغير

نأسيس وذشركة
بم ت�سى ع ت عرفي بتنغير       

2022،  نم نأسيس  22 ميرس  بتيريخ 

شركة لوت ولخصيئص  وذتيذاة:

وذتسماة : نالاش بسنس ش .م. م   

     .  »TLAWCH BUSINESS     »   SARL

داور  داور   : والجتميعي  م رهي 

وكفذزي  ننغير.

نشيطهي:

وذبنيء ا والشغيل وملختلفة  .

وستغالل وألرو�سي وذفالحاة .

وملفياضة. 

: وذشركة تسير من طرف  وذتساير 

وذسات : سفسحات وحمت وا سفسحات 

وسميعال.

في   رأسميذهي  حتد   : وذرأسميل 

5000حصة   إلى  م سم   500.000

ب امة 100    درهم ذلفوحت.

من  فم  نبتتئ  سنة   99 وملتا   

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيملحكمة والبتتوئاة بتنغير   وذضبط  

رقم  نحت    ،2022 أبريل   20 بتيريخ 

.3817/382
من وجل ولخالصة ا وذباين 

16 P

  STE ANALI  SAFLA

SARL 

روسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : خطيرا وذناف 

ننغير 

نأسيس وذشركة
بم ت�سى ع ت عرفي بتنغير بتيريخ 

نم نأسيس شركة    ،2022 أبريل   11

لوت ولخصيئص وذتيذاة:

وتيلي سفـــــــــــــــــــــــــال   شركة    : وذتسماة 

  Ste  ANALI  SAFLA   »م.م. ش 

.  » SARL

: خطيرا وذناف  م رهي والجتميعي 

ننغير.

 نشيطهي:

وألمتحة  وذبضيئع    ذن ل  م يال 

وذغير وملروف ة) لحسيب وذغير.

والستيرود ا وذتصت ر.

: وذشركة تسير من طرف  وذتساير 

وا  ميهرى  وذحزيز  :عبت  وذساتون 

وبروهام سغير.

في  رأسميذهي  حتد   : وذرأسميل 

1000حصة   إلى  م سم   100.000

ب امة 100    درهم ذلفوحت.

من  فم  نبتتئ  سنة   99 وملتا 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيملحكمة والبتتوئاة بتنغير   وذضبط  

رقم  نحت     ،2022 ميي   9 بتيريخ 

20ا/3ا38.
من وجل ولخالصة ا وذباين 

17 P

STE META TRUST SERVICES
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
روسميذهي : 200.000 درهم

سجل وذتجيري رقم : 160129 
وذربيط

نمت   2022 ميرس  ا2  بتيريخ 
ذشركة  والسي�سي  وذنظيم  صايغة 
 ،META TRUST SERVICE SARL
شركة محتادا وملسؤاذاة، روسميذهي 
والجتميعي  م رهي  درهم،   200.000
ا  شيرع والبطيل ش ة رقم   15 رقم 

وكتول وذربيط.
وملفضفع : وذتجيرا، شروء اوستيرود 
وذلفوزم  اتسفيق  اباع  انصت ر 

وملكتباة.
وذسات بلحرش محمت،   : وذشركيء 
بتيريخ مزدود  ولجنساة،   مغربي 
ببنيء  م ام  ا196،   7  فتاف 
وكفملين ساتي علي ش ة  شيرع   31
رقم 7 وكتول وذربيط، حيمل ذلبطيقة 

.S168637 وذتحريف وذفطناة رقم
مغربي  تفرد ن،  وذزييني  وذسات 
ا1  ني ر  بتيريخ  مزدود   ، ولجنساة 
 8 27 وذش ة رقم  1968، م ام ببنيء 
عنبرا والتتذس حي وذرييض وذربيط، 
حيمل ذلبطيقة وذتحريف وذفطناة رقم 

.FB5575
مغربي  سفاين،  زييني  وذسات 
تفتبر   6 بتيريخ  ولجنساة،مزدود 
جبل  زت ة   32 ببنيء  م ام   ،1989
وكتول   8 رقم  ش ة   6 بنيء  نفب يل 
وذتحريف  ذلبطيقة  حيمل  وذربيط، 

.F533989 وذفطناة رقم
غير  ملتا  وذشركة  تساير  ففض 

محتدا ذلسات :
مغربي  سفاين،  وذزييني  وذسات 
ولجنساة، مزدود بتيزا بتيريخ 6 تفتبر 
 6 ببنيء  م ام بزت ة نفب يل   ،1986
حيمل  وكتول وذربيط،   8 وذش ة رقم 
رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذلبطيقة 

.F533989
بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 
بيذربيط في 11 ميي 2022، نحت رقم 

563ا12.
18  P

STE MANCO
SARL AU

وملسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم نيسيس   ،2022 أبريل  ا1  بتيريخ 
وملحتادا  وملسفؤذاة  لوت  شركة 
نحمل  وذتي  وذفحات  وذشريك  الوت 

ولخصيئص وذتيذاة :
.STE MANCO : وذتسماة

.SARL AU : وذصفة وذ يتفتاة
مكتب   : والجتميعي  وذهتف 

وذتروسيت امروقبة اتساير وملشيريع.
روسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 ولى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.
بفل  ذفي  فالاب  بفرديي  وذسات 

جيك 1000 حصة.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتيسيس وذنهيئي.
من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة.
شيرع  00ا   : والجتميعي  ومل ر 
بتر ش ة رقم  وقيمة  وذثيني  ولحسن 

5 وذربيط.
وملسير : بفرديي فالاب بفل جيك.

نحت  وذتجيري  بيذسجل  وذت اات 
وبريل   26 بتيريخ  158ا12  وذرقم 

2022، بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط.
وذسجل وذتجيري رقم 159777.

19 P

STE PACK PATISSE
SARL AU

وملسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نيسيس  نم   ،2022 ميي  ا  بتيريخ 
وملحتادا  وملسفؤذاة  لوت  شركة 
نحمل  وذتي  وذفحات  وذشريك  الوت 

ولخصيئص وذتيذاة :
.STE PACK PATISSE : وذتسماة

.SARL AU : وذصفة وذ يتفتاة
وذتحلاب   : والجتميعي  وذهتف 
اوذتغلاف اوذتكااف باع انفزيع وملفود 

والغذ ة وذزروعاة اوذغذوئاة.
روسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 ولى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.
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 1000 وملفدني   وبروهام  وذسات 

حصة.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتيسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة.

شيرع  93ا   : والجتميعي  ومل ر 

جمين وذفطفوكي حي وذرشيد وذربيط.

وملسير : وبروهام وملفدني.

نحت  وذتجيري  بيذسجل  وذت اات 

 ،2022 13  ميي  بتيريخ  78ا3  وذرقم 

بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط.

وذسجل وذتجيري رقم 160217.

20 P

 QSPT SARL
SARL AU

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا مع 

مسيهم اوحت

م رهي وإلجتميعي : 8ا وذش ة 1 شيرع 

فيل اذت عمير أكتول وذربيط

نأسيس شركة
 28 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نأسيس  نم  بيذربيط،   2022 أبريل 

شركةنحمل ولخصيئص وذتيذاة :

 QSPT SARL  : وذتسماة 

ش.م.م.م.ا.

وذهتف وإلجتميعي :

متنفعة  إنشيءوت  أا  أعميل 

 م يال)، ننظاف اصايتة ولحتوئق.
درهم   100.000.00  : ومليل  رأس 

حصة إجتميعاة   1000 م سمة إلى 

مفزعة  ذلحصة  درهم   100 ب امة 

كيذتيلي :

ب امة  إجتميعاة  حصة   1000

وذساتا  بحفزا  ذلحصة  درهم   100

سجيد صيلح عبت علايء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذت اات بيذسجل وذتجيري.

 1 وذش ة  8ا   : وإلجتميعي  ومل ر 

شيرع فيل اذت عمير أكتول وذربيط.

سجيد  وذساتا  تحاين   : وذتساير 

غير  ملتا  مسيرا  علايء  عبت  صيلح 

محتادا.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم  ذ ت 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
629ا12 بتيريخ 13 ميي  نحت وذرقم 
2022رقم وذت اات بيذسجل وذتجيري 

.160197
21 P

STE. KNCTD
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
م رهي وإلجتميعي : 8ا وذش ة 1 
شيرع فيل اذت عمير أكتول وذربيط

نأسيس شركة
 15 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نأسيس  نم  بيذربيط،   2022 أبريل 

شركةنحمل ولخصيئص وذتيذاة :
 STE. KNCTD  : وذتسماة 

ش.م.م.م.
وذهتف وإلجتميعي :

وألحتوث  إدورا  وستشيروت 
اوالنصيل.
نيجر.

وستيرود انصت ر.
درهم   100.000.00  : ومليل  رأس 
حصة إجتميعاة   1000 م سمة إلى 
ذلحصةمفزعة  100درهم  ب امة 

كيذتيلي :
500 حصة إجتميعاة ب امة 100 
درهم ذلحصة بحفزا وذسات ومليجتي 

عثمين.
500 حصة إجتميعاة ب امة 100 
درهم ذلحصة بحفزا وذسات وذغربي 

محمت رضي.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذت اات بيذسجل وذتجيري.
 1 وذش ة  8ا   : وإلجتميعي  ومل ر 

شيرع فيل اذت عمير أكتول وذربيط.
ومليجتي  وذسات  تحاين   : وذتساير 
رضي  محمت  وذغربي  اوذسات  عثمين 
 CO-GERANTS مشتركين  مسيرون 

ملتا غير محتادا.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم  ذ ت 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

628ا12 بتيريخ 13 ميي  نحت وذرقم 
2022رقم وذت اات بيذسجل وذتجيري 

.160195

22 P

STE. TC HOSPITALITY
SARL AU

 نأسيس شركة
بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ فينو 
أبريل 2022 بيذربيط، نم إنشيء شركة 
بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

احات بيلخصيئص وذتيذاة :
.TC HOSPITALITY : وذتسماة

وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 
بيملغرب ابيلخيرج ب :

جماع أنشطة وإل فوءوذسايحي.
08ا  وذرقم   : وإلجتميعي  ومل ر 
 2 وذش ة  وذفالء  عميرا سماة شيرع 

وذتوخلة.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس.
رأس ومليل : حتد في مبلغ 100000 
حصة من   1000 إلى  درهم م سمة 

فئة 100درهم ذلفوحتا .
وذساتا فتاى   : نفزيع رأس ومليل 

وملجاتي 1000 حصة.
وذتساير : نم تحاين وذساتا فتاى 

وملجاتي كمسيرا ذلشركة.
من  نبتتئ   : وإلجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.
بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
 11 بتيريخ  وذذهب  بفود  وإلبتتوئاة 
 2022/801 رقم  نحت   2022 ميي 
ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 21503.
23 P

STE. TC COSMETIQUE
SARL AU

نأسيس شركة
بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ فينو 
أبريل 2022 بيذربيط، نم إنشيء شركة 
بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

احات بيلخصيئص وذتيذاة :
.TC COSMETIQUE : وذتسماة

وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 
بيملغرب ابيلخيرج ب :

اوذتحيقت  امحيلجة  نصناع 
مستحضروت  لجماع  ولخيرجي 

وذتجمال اوذحطفر اوذصيبفن.

ومل ر وإلجتميعي : وذرقم 08ا عميرا 

سماة شيرع وذفالء وذش ة 2 وذتوخلة.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس.
رأس ومليل : حتد في مبلغ 100000 

حصة من   1000 إلى  درهم م سمة 

فئة 100درهم ذلفوحتا .
وذساتا فتاى   : نفزيع رأس ومليل 

وملجاتي 1000 حصة.
وذتساير : نم تحاين وذساتا فتاى 

وملجاتي كمسيرا ذلشركة.

من  نبتتئ   : وإلجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

 11 بتيريخ  وذذهب  بفود  وإلبتتوئاة 

 2022/802 رقم  نحت   2022 ميي 

ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 21505.

24 P

شركة صاموزاش م.م
STE. SAMOZA BRIQUES SARL

رأسميذهي : 100.000.00 درهم

داور و ت ولخيذف وكنافن ننغير

بم ت�سى ع ت عرفي بتنغير بتيريخ 

شركة  نأسيس  نم   2022 ميرس   6

لوت ولخصيئص وذتيذاة:

وذتسماة : شركة صيمفزوش م.م

 STE. SAMOZA BRIQUES

.SARL

و ت  داور   : وإلجتميعي  م رهي 

ولخيذف وكنافن ننغير.

نشيطهي :

نيجر مفود وذبنيء بيذتفصال.

وذبنيء اوألشغيل وملختلفة.

وذكهربيء  الستختوم  بضيئع  نيجر 

بيذتفصال.

: وذشركة تسير من طرف  وذتساير 

ذشكر  أا  مصطفى  ذشكر  وذسات 

محمت أا ذشكر  يسين.

في  رأسميذهي  حتد   : وذرأسميل 

 100 درهم م سم إلى   100.000.00

حصة ب امة 100 درهم ذلفوحت.

من  فم  نبتتئ  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.
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بيملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   21 بتيريخ  بتنغير  وإلبتتوئاة 

2022 نحت عتد 3775/ا32.
من أجل ولخالصة اوذباين

25 P

COTEHY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر وإلجتميعي: 3ا زت ة وبف فيرس 

مريني ش ة رقم 5 حسين - وذربيط   

وذرقم وذضريبي 2703105ا – 

وذسجل وذتجيري رقم 67ا2ا1

وستمرور وذشركة
ذشركة  وذحيم  ولجمع  قرر  أاال: 

 2022 ميرس   22 بتيريخ   COTEHY

من  وذرغم  على  وذشركة  فسخ  عتم 

ن ل  أصبحت  وذذوناة  وألمفول  كفن 

عن  ربع وذرأسميل والجتميعي.

وذ يتفني  وإل توع  نم  ثيتاي: 

 9 بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 

ميي2022 نحت رقم 07اا12. 
ملخص من أجل وذنشر

وملتصرف

26 P

KHALID FISH
عرفي  أا  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 

مؤرخ بيذربيط بتيريخ27 أبريل 2022 

قت نم نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بشريك احات.

وذهتف وإلجتميعي :

تسلام انفزيع منتجيت وألسميك 

وذطيزجة  وملجمتا  اوألطحمة 

اوملجمتا.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا .

  1000 بلحيرتي  فاصل  وذسات 

حصة .

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ومل ر : 15 شيرع وألبطيل ش ة رقم 

اأكتول وذربيط.

وملسير : وذسات فاصل بلحيرتي.
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 

160187 وذربيط.

27 P

DEVELOPROM
ولحل وملسبق ذلشركة

تحاين مصفي
نحت ت م ر وذتصفاة

نهي ة مهيم وذرئيس وملت ر وذحيم
نهي ة مهيم جماع وملتصرفين

غير  وذحيمة  ولجمحاة  بمفجب 

ميرس  فينو  في  وملنح تا  وذحيد ة 

2022، فإن وذشركة ولحيملة ذتسماة 

مسيهمة  شركة   DEVELOPROM

وذكيئن  درهم،   300.000 رأسميذهي 

 ،I وذحيج  برج  بيذتوروذباضيء  م رهي 

ميريني  ولخيمس،  وذطيبق   ،3 أ  جزأا 

وذتجيري  وذتوروذباضيء  وذسجل 

وذتوروذباضيء 372.229)، قت :

ذلشركة  وملسبق  ولحل  قررت 

وبتتوء من  فمه.

منحه  مع  مصفاي  بصفة  عانت 

أاسع وذسلطيت.

وذفهري  وذفي�سي  زهير  وذسات 

وذسيكن بيذربيط  حي وذرييض) قطيع 

18، بلفك ب، رقم 7.

بم ر  وذتصفاة  م ر  حتدت 

برج  بيذتوروذباضيء  وذكيئن  وذشركة 

وذحيج I، جزأا أ 3، وذطيبق ولخيمس، 

ميريني وذتوروذباضيء.

نم وذ ايم بيإل توع وذ يتفني بكتيبة 

وإلبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

 2022 أبريل   19 بتيريخ  ذلتوروذباضيء 

نحت رقم 821733.
وملصفي

28 P

ITAL CAR

وذزييدا في رأسميل وذشركة 
من 68.500.000 درهم إلى 

198.500.000 درهم مع مميرسة 
ولحق وذتفضالي في والكتيب 
انخفاض رأسميل وذشركة 
من 198.500.000 درهم إلى 

68.500.000 درهم وملحلل بخسيئر
وذحيد ة  غير  وذحيمة  ولجمحاة  إن 

وملنح تا في 17 فبرو ر 2022 ذلشركة 

شركة   ITALCAR ذتسماة  ولحيملة 

بفسكفرا  م رهي  وذكيئن  مسيهمة، 

وذرئيساة  وذطريق  بنحمر،  أاالد 

وذتجيري  6  وذسجل  كلم   ،3011

وذتوروذباضيء 107.669) قت قررت :

وذشركة  رأسميل  في  وذزييدا 

إلى  إلى   68.500.000 من 

إصتور  طريق  198.500.000عن 

ولحق  مميرسة  مع  تضاي  أسهم 

وذتفضالي في والكتيب.

وذشركة  رأسميل  نخفاض 

إلى  درهم   198.500.000 من 

بمبلغ  أي  درهم،   68.500.000

طريق  عن  درهم،   130.000.000

مع  سهم   1.300.000 إذغيء 

والمتصيص ولجزئي ذلخسيئر وملرحلة 

إلى حتاد لذك.

خالل  وإلدورا  مجلس  عي ن 

 ،2022 ميرس   29 بتيريخ  إجتميعه 

رأسميل  في  ذلزييدا  وذنهيئي  وإلتجيز 

درهم   198.500.000 وذشركة بمبلغ 

 68.500.000 إلى  منه  اوذتخفاض 

درهم.

نم وذ ايم بيإل توع وذ يتفني بكتيبة 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

 2022 أبريل   12 بتيريخ  ذلتوروذباضيء 

نحت رقم 820972.
مجلس وإلدورا

29 P

 MAROC FRUIT OVERSEAS
COMPANY
وستمرور وذشركة

في وملؤرخة  وذ روروت   بمفجب 
وذشريك  فإن   ،2022 فبرو ر   23  
ذتسماة  ولحيملة  ذلشركة  وذفحات 
 MAROC FRUIT OVERSEAS
مسؤاذاة  لوت  شركة   COMPANY
رأسميذهي  احات،  بشريك  محتادا 
م رهي  وذكيئن  درهم،  00.000ا 
وذفحتا،  زت ة   ،11 بيذتوروذباضيء 

إقيمة وإلميم علي وذش ة رقم 2 .
وذتوروذباضيء  وذتجيري  وذسجل 
وذشركة  وستمرور  قرر  قت   297.197
وذ يتفن رقم  من   86 ذلميدا  نطبا ي 

.5-96
نم وذ ايم بيإل توع وذ يتفني بكتيبة 
وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية بتيريخ 

5 ميي 2022 نحت رقم 823.239.
وملتبر

30 P

 GROUPE MAROC
RSTAURATION

نكفين شركة مسيهمة
نكمن  وذتي  وذشركة  نكفين  نم  أ/ 
مميزوتهي فامي  لي بتيريخ ا ميي 2022:

وذشكل : شركة مسيهمة.
 GROUPE MAROC  : وذتسماة 

.RSTAURATION
وذغرض :  كمن غرض وذشركة في :
وإلحتوث اوإلستغالل ذكل وألصفل 
اكل  اوملطيعم  اومل يهي  وذتجيرية 
وملؤسسيت وملخصصة ملهن وذتغذ ة.
اختميت  وإلطحيم،  ختميت  جماع 
ذلطبخ  اوذتكفين  ولحفالت،  مجهزي 

افن وذطبخ  وذطبيخة).
اوذباع  اوالستيرود  وذشروء 
اوذتخزين  اوالستاتوع  اوذتصت ر 
اوملتيجرا  اوذتسفيق  اوالستئمين، 
وملنتجيت  لجماع  بيذت ساط  عمفمي 
جماع  اكذو  وذغذوئاة  اوملفود 
اوذكحفذاة  وذكحفل  وملشرابيت 
في  وملحبأا  وذراحاة  اوملشرابيت 

وذ يراروت.
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وإلحتوث  وإلقتضيء،  اعنت 

اوإلقيمة اوالستغالل لجماع وألميكن 

وألخرى ذإلطحيم، اوألنشطة وذترفيهاة 

بجماع أتفوعهي  وملروقص اوذصيالت).

99 سنة وبتتوء من قاتهي   : وملتا 

بيذسجل وذتجيري.

شيرع  وملحمت ة   : وذشركة  م ر 
سبتة حي مريم رقم 36، وذطيبق وألال 

وذش ة رقم 3.
رأسميل وذشركة : 300.000 درهم 

 100 لوت  سهم   3.000 إلى  ومل سم 

درهم ك امة إسماة ذكل سهم اوحت، 

اوملتففعة  تضاي  بكيملهي  وملكتتبة 

وذ امة كلاي.

وملتصرففن : وذسات عثمين صلحي، 
 7 بيذتوروذباضيء  روسين)  وذسيكن 
زت ة علي عبت وذرزوق، إقيمة ميمفن، 

وذطيبق وذثيني وذش ة 5.

 FABRICE أرتف  فيبريس  وذسات 

بيملحمت ة،  وذسيكن   ARNOUX

وذطيبق   ،1 وذترج  ولحت  ة،  إقيمة 

وذروبع وذش ة رقم 53.

 YA3M HOLDING شركة 

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
وذكيئن  10.000درهم،  رأسميذهي 

شيرع  6ا  بيذتوروذباضيء  م رهي 

وذش ة6  وذثيني  وذطيبق  وذزرقطفني 
رقم  وذسجل وذتجيري بيذتوروذباضيء 

وذسات  متبرهي  66.127ا  مثلهي 

محمت بفسحات.

كالبران  إ تكير  دوفات  وذسات 

 DAVID EDGARD GLABRUN

وذسيمن بيذتوروذباضيء  فيل فلفري) 
زقيق مفتتين إقيمة كنفز وذش ة  5ا 

رقم 16 وذطيبق ولخيمس.

إذفير  كينرين  وذساتا 

 CATHERINE ELVIRE كفتتر روس 

بيملحمت ة  وذسيكنة   CONTRERAS

فاال بيرنروتت وذطيبق وذسفلي سيحة 

وملتنبي.

وذسيكن  صلحي  ميمفن  وذسات 
علي  زت ة   7 بيذتوروذباضيء  روسين) 

وذطيبق  إقيمة ميمفن،  عبت وذرزوق، 

وذثيني وذش ة 5.

 CAP  : ولحسيبيت  مروقب 

شيرع  وذتوروذباضيء   CONSEILS

ولجت تا  طريق  وذرادوني  وبروهام 

وذطيبق   ،552 رقم  وذش ة  سيب ي، 

ولخيمس.
:  تكفن  اوألربيح  وإلحتايطايت 

وذربو  من  ذلتفزيع  وذ يبل  وذربو 

بحت  ومليذاة،  ذلسنة  وذصيفي 

وذ يتفني  ذإلحتايطي  وملخصص 

انخصاص وذنتيئج وذصيفاة وذسيب ة 

وذربو،  مكن  هذو  امن  وملرحلة، 

جماع  ن تطع  أن  وذحيمة  ذلجمحاة 

أن  وملنيسب  من  نرى  وذتي  وملبيذغ 

أمفول  لجماع  تستحملهي كمخصص 

أا نرحالهي من جت ت،  وإلحتايطايت 

اجت  إن  وذرصات  أن  منو   مكن 

ذلمسيهمين على شكل رباحيت.

:  خضع  قيبلاة وألسهم ذلتففيت 
ذ بفل  وألغاير  إلى  وألسهم  نففيت 

مجلس وإلدورا.

وذ ايم  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني  بيإل توع 

ذلمحمت ة  وإلبتتوئاة  وملحكمة  ذتى 

بتيريخ ا ميي 2022 نحت رقم اا8.
نم قات وذشركة بيذسجل وذتجيري 

ذلمحمت ة بتيريخ ا ميي 2022 نحت 

رقم 79ا30 من وذسجل وذتحلالي.
مجلس وإلدورا

31 P

3S CONSEIL MAROC
وست يذة متبر

بمفجب وذ رور وملؤرخ في فينو  ني ر 

2022، فإن وذشريك وذفحات ذشركة 

3S CONSEIL MAROC، شركة لوت 

احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

وذكيئن  درهم،   120.000 رأسميذهي 

 ،6 بيذتوروذباضيء  وملحيريف)  م رهي 

وذروبع  وذطيبق  إ يس،  وذ ي�سي  زت ة 

رقم   وذسجل وذتجيري وذتوروذباضيء 

767.ا10) قت سجل وست يذة وذسات 

من   OLIVIER THEET نيت  أاذافيي 

مهيمه كمتبر.

نم وذ ايم بيإل توع وذ يتفني بكتيبة 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

 2022 ميي   5 بتيريخ  ذلتوروذباضيء 

نحت رقم 823238.
وملتبران

32 P

ARSAT FORMATION-

ETABLISSEMENT PRIVE
ت ل م ر وذشركة

وذحيد ة  غير  وذحيمة  ولجمحاة  إن 

 2022 28  ني ر  في  وملنح تا 

 ARSAT ذتسماة  ولحيملة  ذلشركة 

 FORMATION-ETABLISSEMENT
رأسميذهي  مسيهمة،  شركة   PRIVE
وذتجيري  درهم  وذسجل   300.000

ت لت  قت  85ا.58ا)،  وذتوروذباضيء 

إلى وذربيط  وذسفي�سي ) 5 شيرع وألميرا 

سيب ي  وملتفوجت  م رهي  مريم،  الذة 
بيذتوروذباضيء 71 زت ة عالل بن عبت 

وذلله وذطيبق وذروبع.

نم تحت ل وذفصلين وذروبع اوذتيسع 

اوذثالثفن من وذنظيم وألسي�سي تتاجة 

ذذذك.

وذ يتفتاين  نم وذ ايم بيإل توعين  

وملحكمة  ذتى  وذضبط  بكتيبة 

وذتجيرية ذلتور وذباضيء بتيريخ ا أبريل 

ابكتيبة   820006 رقم  نحت   2022

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

ذلربيط بتيريخ 6 ميي 2022 نحت رقم 

391ا12.
نم قات وذشركة بيذسجل وذتجيري 

ذلربيط بتيريخ 6 ميي 2022 نحت رقم 

159999 من وذسجل وذتحلالي.
مجلس وإلدورا

33 P

CONTRACTWAY
SARL

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

بيذربيط   2022 أبريل   26 بتيريخ 

وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وملحتادا.

.CONTRACTWAY : وذتسماة

وذهتف :
م يال في وذبنيء اأعميل أخرى.

وألال  ولحسن  شيرع   : وذحنفون 
 26 وذش ة  ا  إقيمة عابفدي وذطيبق 

نميرا.
وذرأسميل : حتد رأسميل وذشركة 

في 100.000 درهم م سمة كيذتيلي : 
500 حصة ذلسات وذرحفي عمر.

500 حصة ذلسات وذ ر�سي  فسف 
ب امة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

وذسات  تحاين  نم   : وذتساير 
ملتا  ذلشركة  أ فب كمسير  وذفيطمي 

غير محتادا.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنةمي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
وذتجيري  وذسجل  في  وذت اات  نم 
بتيريخ  136267 رقم  نحت   نميرا 

 12 ميي 2022.
34 P

SOMAGO CAR
S.A.R.L AU

بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذنظيم  إنشيء  نم  أبريل2022،   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذنحف  على  اخصيئصهي  محتادا 

وذتيلي :
.SOMAGO CAR  : والسم

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
وملسيهم  لوت  وملحتادا  وملسؤاية 

وذفحات.
من  وذغرض   : وذشركة  هتف 

وذشركة هف :
كروء وذسايروت بتان سيئق.

رقم  ش ة   : وإلجتميعي  ومل ر 
نجزئة   2 عميرا  وذروبع  وذطيبق   18

وذسحيدا عين عتاق نميرا.
نأسيس  من  سنة   99  : وملتا 

وذشركة.
 : وإلجتميعي  وذرأسميل 
إلى  م سم  درهم   100000.00
فئة  من  إجتميعاة  1000حصة 
100درهم ذلفوحتا محررا من طرف 

وذشريك وذفحات :
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 1000.00 عسيل  مريم  وذساتا 
حصة.

نم تحاين وذساتا مريم  وذتساير: 
غير  ملتا  ذلشركة  كمسيرا  عسيل 

محتدا.
من  نبتتئ   : وإلجتميعاة  وذسنة 
ديسمبر من   31 فينو  ني ر اننتهي في 

كل سنة.
نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة ضبط 
وملحكمة وإلبتتوئاة بتميرا اوملسجلة 
بيذسجل وذتجيري نحت رقم 136223 

بتيريخ 5 ميي 2022.
35 P

BIORYM
SARL

إعالن عن ت ل ومل ر وإلجتميعي 
BIORYM SARL ذشركة

على إثر وذ رور وذذي ونخته شركيء 
وذشركة أعاله نم مي  لي :

وذحنفون  إلى  ومل ر وإلجتميعي  ت ل 
حي  وذسفلي،  وذطيبق  7ا   : وذتيلي 

وذصبيح خنافرا.
نم وإل توع وذ يتفني : ذتى مصلحة 
وذسجل وذتجيري  بيملحكمة وإلبتتوئاة 
بخنافرا نحت رقم 2022/197 بتيريخ 
10 ميي 2022 وذسجل وذتجيري عتد 

.2051
36 P

SA PHIRE 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي: عميرا E، إقيمة 

ر�سى، ش ة رقم 26، زت ة 
ولحسامة، وذربيط.

بتيريخ  بم ت�سى ع ت عرفي حرر 
وذ يتفن  اضع  نم  ميرس2022   21
وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

خيصاتهي كيذتيلي.
وذشركيء: 

-صميرا  يسين خلال.
-جماحيت أسميء.

وذهتف: ذلشركة وألهتوف وذتيذاة:
-مركز طبي وجتميعي تحلامي.

وذتأهال  وعيدا  -عالجيت، 

اوالستشيرا.

اوذتحلام  وملستمر  -وذتكفين 

وملتخصص.

-وذتتريب اوذتكفين.

وملتا: 99 سنة.

رأسميل وذشركة: محتد فيهي قتره 

 1000 ولى  م سم  درهم   100.000

درهم ذلفوحتا   100 حصة من فئة 

وذشكل  على  وملسيهمين  بين  مفزعة 

وذتيلي:

500 حصة  -صميرا  يسين خلال 

بمبلغ 50.000 درهم.

حصة   500 أسميء  -جماحيت 

بمبلغ 50.000 درهم

بمبلغ  حصة   1000 وملجمفع: 

100.000 درهم

من  وذشركة  تساير  وذتساير: 

طرف وذساتا ارد صففاي مسيرا غير 

شريكة ملتا محتادا في  3) سنفوت.

وذ يتفني  وإل توع  نم  وإل توع: 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة 

بيذربيط  فم 12 ميي2022 نحت رقم 

607ا12.

وذتجيري.  بيذسجل  وذت اات  رقم 

.160181
بمثيبة م تطف اباين

37 P

REDAM EVENT
SARL AU

ريضيم إ فت

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفوحت

 2 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

أبريل 2018، نم نأسيس شركة لوت 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفوحت خصيئصهي كيذتيلي :

 REDAM EVENT  : وذتسماة 

ريضيم إ فت.

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفوحت.

وذهتف :

اكيذة إشهيرية.

وذن ل وذسايحي.

ومل ر وإلجتميعي : حي وذسالم بلفك 
وذطيبق وألال   290 وإلضيفي رقم   11

سال.
رأسميل وذشركة : 1.000 درهم.

وذسات رضي ملسي و 10 حصص.

وملتا : 99 سنة.

رضي  وذسات  تحاين  نم   : وذتساير 

ملسي و ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

مسير ذلشركة ملتا غير   AE12990ا

محتادا.

بيذسجل  وذشركة  تسجال  نم 

بسال  وإلبتتوئاة  ذلمحكمة  وذتجيري 

رقم  نحت   2018 أبريل   6 بتيريخ 

.28057

38 P

STE. PREMIUM LEASE
SARL AU

نكفين شركة محتادا وملسؤاذاة
بيذربيط  مؤرخ  محضر  بم ت�سى 

اضع  نم   2022 ميي   16 بتيريخ 

وذ فوتين وألسيساة ذشركة محتادا 

وملسؤاذاة لوت وملميزوت وذتيذاة :

وذهتف :

وذسايروت  اوستيرود  وذتصت ر 

اوذباع اوذشروء.

زت ة  ومل يامة  شيرع   : ومل ر 

وذطيبق   21 رقم  عميرا  وباتجين 

وذثيذث رقم 9 وملحاط وذربيط.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نكفين وذشركة.
بمي  ومليل  رأس  حتد   : ومليل  رأس 

م سم  درهم،   100.000.00 قتره 

درهم   100 1000 حصة بنسبة  على 
وذصنتاق  في  ادفحت  ذلفوحتا، 

وإلجتميعي ذلشركة.

وألربيح  من   %  5 نؤخذ  وألربيح: 

وذصيفاة ذلتأسيس وإلحتايطي.

إسميعال  وذسات   : ولحصص 

وذشكري 1000 حصة.

وملجمفع : 1000 حصة.

نتور وذشركة من طرف   : وذتساير 

غير  ملتا  وذشكري  إسميعال  وذسات 

محتادا.

بكتيبة  نم    : وذ يتفني  وإل توع 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

نحت رقم وذسجل وذتجيري 160077.

39 P

ELECTRO SKY FC
SARL

تغاير وذشركة من لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا إلى شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بشريك احات
ولجمع  محضر  ع ت  بم ت�سى 

بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي  غير   وذحيم 

قرروذشريك   2021 تففمنبر   29

 ELECTRO SKY FC ذشركة  وملسير 

شركة محتادا وملسؤاذاة وذتغايروت 

وذتيذاة:

باع حصص وذشركة :

بيع وذسات ولحسين فتحي اوذسات 

فتحي  وحمت  اوذسات  فتحي  سحت 

جماع  مغرواي  فيطمة  اوذساتا 

فؤود  ذلسات  وذشركة  في  حصصهم 

وذحزازي.

وذسات   : وذشركة  أسهم  تغاير 

فؤود وذحزازي  متلك جماع حصص 

وذشركة 1000 حصة.

وذسيبق  وملسير  ابروءا  وست يذة 

من  يست ال  فتحي  ولحسين  وذسات 

تساير وذشركة.

فؤود  وذسات  جت ت  مسير  تحاين 

وذحزازي يحين مسيرو ذلشركة.

ذلشركة:  وإلجتميعي  ومل ر  تغاير 

تغاير م ر وذشركة من عنفونهي برقم 

وذ رية  وذكفيح  حي  نففنيت  زت ة   5

زت ة   10 سال إلى ومل ر ولجت ت برقم 

وذ رية  وذنهضة  حي  هللا  عبت  مفالي 

سال.

اضع وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

40 P
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 CEGEDIM SERVICES
MAROC

شركة وألسهم وملبسطة
لوت وذشريك وذفحات

رقم وذسجل وذتجيري : 160115
خيص  ع ت  شراط  بمفجب 
نم إ توعه   ،2022 أبريل  ا  مؤرخ في 
بيملحكمة  وذضبط  كتيبة  ذتى 
 2022 ميي   11 في  بيذربيط  وذتجيرية 
شركة  نأسيس  نم  515ا12،  برقم 

بيلخصيئص وذتيذاة :
 CEGEDIM  : وذشركة  وسم 

.SERVICES MAROC
شركة وألسهم   : وذ يتفني  وذشكل 
 S A وملبسطة لوت وذشريك وذفحات 

.S U
 CEGEDIM  : وذفحات  وذشريك 
شركة فرنساة مسيهمة، م رهي -129

 137rue d’Aguesseau-92100
 Boulogne-Billancourt -FRANCE
وذتجيري  بيذسجل  مسجلة 
نحت وذرقم   Nanterre اوذشركيت ل 

22622ا350.
وملتا : 99 عيمي وعتبيرو من 11 ميي 

.2022
 1.000.000  : ت ت ة  وملسيهمة 
شركة  من   100% دفحت  درهم 

.CEGEDIM
وذربيط شيرع عبت   : ومل ر وذرئي�سي 

وملفمن رقم 36 حسين، وملغرب.
من  وذغرض   : وذشركة  غرض 
تفسهي عن  تايبة  إمي  هف   وذشركة 
أا تايبة عن وآلخرين في وملغرب افي   
اوملحلل  وذبرمجة  وذبلتون  جماع 
اتشغال  وذكمبافنر  انصمام 
والنصيل)  والنصيل  مركز  مركز 

اوالستشيروت وإلدورية.
كرئيسة  تحاين  نم   : وملت ران 
 Anne-Louise وذساتا  ذلشركة 
SENNE اكمت ر عيم ذلشركة وذساتا 

.Hind BERRADA
وذشركة  تسجال  نم   : وذتسجال 
بتيريخ  ذلربيط  وذتجيري  وذسجل  في 
وذسجل  في  اقاتت   2022 ميي   11

وذتحلالي برقم 160115.

41 P

شركة س س ج ت 

كونسورسيوم لألنابيب 

 املخرسنة الكرانيال

واالشغال
م رهي والجتميعي : 1ا، زت ة آ ت 

بيهي وذسفي�سي - وذربيط

رأساملها : 30.000.000 درهم

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

 ،2022 أبريل  ا1  بتيريخ  والستثنيئي 

ن رر مي  لي :

وجتميعاة  حصة   1000 نففيت 

في�سي  ملايء  وذساتا  ذتى  وململفكة 
وذتيزي  وذساتا  إبنتهي  ذصيلح  فهري 

سلمى.

 6،7 ذلميدا  وملتالزمة  وذتحت الت 

من وذ يتفن وألسي�سي.

نبني وذ يتفن وألسي�سي وملحين نبحي 

ذلتحت الت وذنضيماة.

والعالتيت  أجل  من  وذسلط  منو 

وذ يتفتاة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

ميي   10 بتيريخ  ا331  رقم  نحت 

.2022

42 P

 BG OF EDUCATION

PRIVATE
SARL

أضيفة فرع ذشركة
ذلجمع  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 BG OF ذشركة  وذحيدي  غير  وذحيم 

 EDUCATION PRIVATE SARL

ن رر  بسال   2021 ميي   28 بتيريخ 

مي  لي :

 22 وضيفة فرع ذشركة ب عميرا 

وذطيبق  مف�سى  جبل  زت ة   11 ش ة 

وذثيني أكتول، وذربيط.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  ذإل توع 

ميي   16 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 665ا12.

43 P

شركة توت ابسيو طرونسبور 
ش م م لوت شريك احات

رقم 322، زت ة وذسحات ة،
حي والتبحيث، سال

وذحيم  ولجمع  ملحضر  نبحي 
بتيريخ  وذفحات  ذلشريك  والستثنيئي 
18 ميرس 2022، وملسجلة في وذربيط 
بتيريخ 13 أبريل 2022، ن رر مي  لي :

وبساف  نفت  وذشركة  نصفاة 
طرانسبفر ش.م.م ش.ا.

وغالق وذتصفاة اإبروء وملصفاة.
إغالق وذسنفوت ومليذاة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بسال،  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   16 بتيريخ 

.38860
44 P

شركة 2ك عبدو انبور
ش م م

نجزئة وذصفيء 5، عميرا 33، وذش ة 
رقم 5، وذحاي تا، سال

وذحيم  ولجمع  ملحضر  نبحي 
أبريل   15 بتيريخ  والستثنيئي ذلشركيء 
 3 وملسجلة في وذربيط بتيريخ   ،2022

ديسمبر 2020، ن رر مي  لي :
وتبفر عبتا  2ك  شركة   نصفاة 

 ش م م.
إغالق وذتصفاة اإبروء وملصفي.

إغالق وذسنفوت ومليذاة :
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بسال،  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   12 بتيريخ 

7ا388.
45 P

CANOVA IMMOBILIER
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : شيرع الذة أسميء 
مجمفعة 6 وذرقم 353، وذطيبق 2 

ساتي مفمن ولجت ت،
وذتور وذباضيء

بيذتور  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
 ،2022 أبريل   15 بتيريخ  وذباضيء 
ذشركة  وذنظيماة  وذ فوتين  أنشأت 
بيملميزوت  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وذتيذاة :

: و مفباليي  كيتففي   :  وذتسماة 

 CANOVA IMMOBILIER ش ل م م 

.SARL

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

مختلف  من  ومل ياذة   : وذهتف 

وألعميل أا وذبنيء.

منحش ع يري.

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

حيذة  في  عتو  مي  وذنهيئي  وذتأسيس 

وذفسخ وملسبق أا وذتمت ت.

ب امة  حتد   : وذشركة  روسميل 

 1000 على  م سم  درهم   100.000

ذلحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

بيذكيمل  احررت  وكتتبت  وذفوحتا 

اازعت كمي  لي :

ب  حصة   250  : فجالن  حيفظ 

25000 درهم.

ب  حصة   250 فجالن  محمت 

25.000 درهم.

ب  حصة   500 خفبين  حمات 

50000 درهم.

ب  حصة   1000  : وملجمفع 

100.000 درهم.

وذتساير : تساير وذشركة من طرف 

وذسات حيفظ فجالن، وذسات محمت 

ملتا  خفبين  حمات  اوذسات  فجالن 

غير محتادا.

رهن  شروء  باع   : حق  كميذهم 

جماع وذح يروت أا وملمتلكيت وملن فذة 

افرضهي  بهي  اوذتحهت  وملن فذة  اغير 

انخصاصهي لجماع وإلدوروت وذحيمة 

وملنظميت  اكذذك  ولخيصة،  أا 

وملصرفاة وذتي ذهي نفقاحهم وذفحات.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

بمصلحة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

كتيبة ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذتور 

وذباضيء بتيريخ 13 ميي 2022، نحت 
وذتجيري  ابيذسجل   823957 رقم 

نحت رقم 2933ا5.

46 P
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 ROAD TO THE FUTURE
رأسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي: حي وذايسمين 01 
بلفك س ساتي قيسم

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

بتيريخ   عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  اضع  نم   2022 أبريل   22
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا خصيئصهي كيذتيلي :
 ROAD TO THE  : وذتسماة 

FUTURE ش. ل. م. م.
وذهتف : وستشيروت إدورية.

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
نيريخ وذتأسيس.

درهم   100.000  : وذرأسميل 
فئة   من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلفوحتا مجزأا كمي  لي :
ذشهب بفشرى : 100 حصة.

وذتساير : ذلساتا ذشهب بفشرى.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر. 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  قيسم  بساتي  والبتتوئاة 

9 ميي 2022.
وذسجل وذتجيري عتد 29163.

47 P

مكتب وملحيسبة
SOFIGAS SARL

 TENTE  YAHYA
رقم 38 إقيمة جنين عالل شيرع 

طيرق بن زييد - نميرا
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا ش.ا
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
اضع  نم  حاث   ،2021 ميرس   23  
وذتأسي�سي ذشركة محتادا  وذ يتفن 
مميزوتهي  ا  ش  م  م  ش  وملسؤاذاة 

كيذتيلي :
شركة   : وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذفحات، ش م م ش ا.
  TENTE شركة   : وذتسماة 

.YAHYA

وذهتف والجتميعي : خايم، قميش، 
شروع قفورب، اصالت أملنافم محتتاة 
أا  أعميل  وذفانال،  كلفريت  بفلي  أا 

تشيات متنفعة.
وذحملايت  كل  عيمة  بصفة 
وذتجيرية اوذصنيعاة وملرنبطة بشكل 
بمفضفع  مبيشر  غير  أا  مبيشر 
من  وذتي  وذحملايت  اكذو  وذشركة 

شأنهي ننماة وذشركة.
تمساة  نجزئة   : والجتميعي  ومل ر 

رقم 66 نميرا.
متا وذشركة : 99 سنة.

في  حتد   : والجتميعي  وذروسميل 
إلى  م سمة  درهم   100.000 مبلغ 
درهم   100 فئة  من  حصة   1000
احررت  وكتتبت  وذفوحتا  ذلحصة 
كلهي من طرف وذسات صبيحي بفيحي 

1000 حصة.
بفيحي  صبيحي  وذسات   : وذتساير 
غير  ملتا  وذشركة  مسير  يحتبر 

محتادا.
من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 
كل  من  ديسمبر   31 إلى  فينو  ني ر 

سنة.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
 N°6580 والبتتوئاة بتميرا نحت رقم

بتيريخ 7 أكتفبر 2021.
عن وذنسخة اوذنص

48 P

SOPALCON
SARL AU

نأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نأسيس  نم  قت   ،2022 15 أبريل 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
نحمل  وذتي  وذفحات  اوذشريك 

ولخصيئص وذتيذاة :
 SOPALCON SARL  : وذتسماة 

.AU
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
اوذشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات.
وذهتف والجتميعي : وشغيل وذبنيء، 

وشغيل وذهتم.

في  حتد   : وذشركة  روسميل 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

درهم   100 ب امة  وجتميعاة  حصة 

وذسات  طرف  من  متففعة  ذلحصة 

عتتين وذبطافي.

: وذسات عتتين وذبطافي  وذتساير 

وذفطناة  وذبطيقة  رقم  ولحيمل 

.L378265

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

 9 وذش ة  فكاك  زت ة   5  : ومل ر 

طيبق 3 حسين وذربيط.

وملحكمة  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

,2022

وذسجل وذتجيري رقم 160117.

49 P

MKANSA CASH
SARL AU

ميرس   3 في  مؤرخ  ع ت  نحت 

2022، حررت وذ فوتين ذشركة لوت 

ولخصيئص وذتيذاة :

.MKANSA CASH : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات.

وذهتف والجتميعي : نحفيل وألمفول 

اوذتجيرا.

بمركز وملكينسة   : ومل ر والجتميعي 

قرية وبي محمت نياتيت.

درهم   50.000  : روسميل وذشركة 

كلهي على وذشكل وذتيلي :

500 حصة من  وذطافيري حفاظ 

فئة 100 درهم ذكل حصة.

وذتساير : ذلسات وذطفيري حفاظ.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي ذلشركة.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

نم وذت اات بيذسجل وذتجيري ذتى 

وملحكمة والبتتوئاة بتياتيت نحت رقم 

.2063

50 P

 COMPTOIR DIESEL

MATERIEL DU GHARB
نأسيس شركة

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

قيسم  بساتي  وذتسجال  بمصلحة 

ا20220001918303  رقم  نحت 

نم نأسيس   ،2022 أبريل   15 بتيريخ 

محتادا،  مسؤاذاة  لوت  شركة 

خصيئصهي كيذتيلي :

 COMPTOIR : وذتسماة وذتجيرية

.DIESEL MATERIEL DU GHARB

 A V HASSAN II  : ومل ر 

.KHENICHET CENTRE

 MARCHAND : وذهتف وذرئي�سي 

 DE MATERIEL ET ACCESSOIRE

AGR ICOLE /NEGOC IANT/

 MARCHAND DE PIECES DE

.RECHANGE VEHICULE

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس.
درهم   100.000  : ومليل  رأس 

م سمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

وذشركيء  بين  مفزعة  ذلحصة  درهم 

كيذتيلي :

وذسات علي واخي 300 حصة.

وذسات كميل بريبري 500 حصة.

وذكروفس  شكاب  محمت  وذسات 

100 حصة.

 100 بريبري  وذكريم  عبت  وذسات 

حصة.

شكاب  محمت  وذسات   : وذتساير 

وذكروفس.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بساتي 

نحت رقم   ،2022 ميي   5 قيسم  فم 

.108

وذسجل وذتجيري رقم 29153.
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STE DERMO SPA

SARL

رأس ميل وذشركة : 100.000 درهم

69 نضيمن 2 مكنيس

بم ت�سى ع ت عرفي وملبرم بتيريخ 

نأسيس شركة  نم   ،2022 فبرو ر   7

محتادا وملسؤاذاة لوت ولخصيئص 

وذتيذاة :

 STE DERMO SPA  : وذتسماة 

.SARL

وذهتف : صيذفن ولحالقة.

 2 نضيمن   269  : ومل ر والجتميعي 

مكنيس.

وملتا : حتدت متا وذشركة في 99 

سنة وبتتوء من نيريخ نأسيسهي وذنهيئي 

وذفسخ  أا  وذتمت ت  حيذة  عتو  مي 

وذسيبق ذألاون.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.

مبلغ  في  محتد   : وذرأسميل 

 1000 غلى  م سم  درهم   100.000

100 درهم  حصة وجتميعاة من فئة 

ذلحصة نم تست ت قامتهي كيذتيلي :

ب  حصة   500 طلفبي  ذالفطفم 

100 درهم أي 50.000 درهم.

عبت وذرحمن عبتورمة 500 حصة 

ب 100 درهم أي 50.000 درهم.

 100 ب  حصة   1000  : وملجمفع 

درهم أي 100.000 درهم.

وذ يتفن  بم ت�سى   : وذتساير 

وذسات  عين  أعاله،  وملشير  وألسي�سي 

اوذساتا  عبتورمة  وذرحمن  عبت 

ذالفطفم طلفبي مسير ن وذشركة ملتا 

غير محتادا.

بيملركز  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بتيريخ  بمكنيس  ذالستثمير  ولجهفي 

23 فبرو ر 2022، اوملسجلة بيذسجل 

وذتجيري رقم 56135.

52 P

STE SALON RIDOUANE-

BEAUTE

SARL AU

رأس ميل وذشركة : 100.000 درهم

كروج زيروري 2 رقم 153 ساتي 

قيسم

بم ت�سى ع ت عرفي وملبرم بتيريخ 

نم نأسيس شركة   ،2022 ميرس   28

احات  بشريك  وملسؤاذاة  محتادا 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :

 STE SALON  : وذتسماة 

.RIDOUANE-BEAUTE SARL AU

وذهتف : صيذفن ولحالقة.

 2 كروج زيروري   : ومل ر والجتميعي 

رقم 153 ساتي قيسم.

في  وذشركة  متا  حتدت   :  وملتا 

نأسيسهي  نيريخ  من  وبتتوء  سنة   99

أا  وذتمت ت  حيذة  عتو  مي  وذنهيئي 

وذفسخ وذسيبق ذألاون.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.

مبلغ  في  محتد   : وذرأسميل 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

100 درهم  حصة وجتميعاة من فئة 

ذلحصة نم تست ت قامتهي كيذتيلي :

ب  حصة   1000 وتفوري  رضفون 

100 درهم أي 100.000 درهم.

 100 ب  حصة   1000  : وملجمفع 

درهم أي 100.000 درهم.

وذ يتفن  بم ت�سى   : وذتساير 

وذسات  عين  أعاله،  وملشير  وألسي�سي 

ملتا  وذشركة  مسير  أتفوري  رضفون 

غير  محتادا.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

 ،2022 ميي   13 بتيريخ  وذ يتفني 

قيسم  بساتي  والبتتوئاة  بيملحكمة 

رقم  وذتجيري  بيذسجل  اوملسجلة 

.29171

53 P

وثميتاة ملساكني عصيم

نجزئة وذايسمين عميرا K6 ش ة رقم 132 مريني 

دار نيمسنة

وذهينف : 0500اا0666

شركة طاليسروم
ش ل م م

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

بم ت�سى أتظمة وذشركة وملفقحة 
 ،2022 ميرس   8 بتيريخ  بيذربيط 
مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

محتادا بيملفوصفيت وذتيذاة :
 : والجتميعاة  وذتسماة 

.TALISROM SARL AU
اشروء  باع   : والجتميعي  وذغرض 
وستيرود  وذتتوال،  أجهزا وذكمبافنر، 

انصت ر.
شيرع   15  : والجتميعاة  ومل ر 

وألبطيل عميرا ا أكتول، وذربيط.
درهم   100.000  : وذرأسميل 
 100 حصة ب امة   1000 م سم إلى 
وذنحف  على  مفزعة  ذلفوحتا  درهم 

وذتيلي :
 1000 وميذك  وذسات محمت رضي 

حصة.
مجمفع ولحصص : 1000 حصة.

رضي  محمت  وذسات   : وذتساير 
وميذك.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

وملتا : 99 سنة.
بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيري بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   12 بتيريخ 

576ا12.
54 P

MOTEUR MA
 32RUE EL HOUDHOUD
 APPT N°11 2EME ETAGE
CASABLANCA MAROC

RC : 330341
بمفجب محضر متواالت وذشريك 
وذفحات بتيريخ 15 تففمبر 2021، قرر 

وذشريك وذفحات :

نحفيل ومل ر وذرئي�سي ذلشركة إلى 

ملت ى بيب عبتو ذحزيز 62، ش ة اا، 

شيرع أتفي، وذتور وذباضيء.

تحت ل وذنظيم وألسي�سي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء  فم 11 ميي 

2022، نحت رقم 3ا8237.

55 P

VALEO VISION MAROC
SA

 ILO 186 ZONE FRANCHE

 D’EXPORTATION DE

 TANGER AUTOMOTIVE CITY,

 COMMUNE JOUAMAA,

PROVINCE FAHS-ANJRA

RC : 48913

وذحيم  ولجمع  محضر  على  بنيء 

بتيريخ 21 ميرس 2022، ن رر مي  لي :
بمبلغ  وذشركة  ميل  رأس  زييدا 

ذلتحفيل  قيبل  درهم   286987000

والكتتيب  عنت  وذكيمل  اوإلفروج 

درهم قيبل  01.000ا.1  ذاصبو من 

درهم   288.388.000 إلى  ذلتحفيل 

قيبل ذلتحفيل.

نخفاض رأس ميل وذشركة بمبلغ 

درهم قيبل ذلتحفيل   288.088.000

قيبلة  درهم   288.388.000 من 

قيبلة  درهم   300.000 إلى  ذلتحفيل 

ولخسيئر  ذتصفاة  الذك  ذلتحفيل، 

مبلغ  حتى  وذشركة  على  وملتروكمة 

وذتخفاض وملذكفر في رأس ومليل.

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

ابحسب محضر متواالت مجلس 

ميرس   21 بتيريخ  وذشركة  إدورا 

وإلدورا  مجلس  أعضيء  فإن   ،2022

على اجه ولخصفص :

تسجال وستكميل وذزييدا في روس 

ومليل بشكل نهيئي.

وذتخفاض في رأس  إنميم  يسجل 
دخفل  ذفحظ  ذذذك  اتتاجة  ومليل، 

حيز  وألسي�سي  وذنظيم  تحت الت 

وذتنفاذ.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بطنجة بتيريخ 5 ميي 2022 

برقم 08ا253.
56 P

LONE WOLF
 RUE IBNOU MOUNIR 23
 MAARIF CASABLANCA,

MAROC
RC : 534199

وذحيم  ولجمع  محضر  على  بنيء 
 ،2022 أبريل   21 بتيريخ  والستثنيئي 

ن رر مي  لي :
حصة   900 نففيت  من  وذتأكت 
ذصيلح  لحلة  ذلسات  فنس  مملفكة 
اييسين  ذالستثمير  أتفي  مؤسسة 

ولجميلي امحمت هشيم محنينف.
من  لحلف  وذسات  فنس  وست يذة 
مهيمه كمسير اتحاين  يسين ولجميلي 

اهشيم محنينف.
وعتميد قفوتين جت تا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

11 ميي 2022، رقم 823551.
57 P

 FAMSI MULTISERVICES
INDUSTRIELS

SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رأسميذهي : 10.000 درهم
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بيذتور 
لوت  شركة  نأسيس  نم  وذباضيء 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت ولخصيئص 

وآلناة :
 FAMSI  : وذتسماة 
 MULTISERVICES INDUSTRIELS

.SARL
وذهتف : وذتثبات وآلالت اوملحتوت.

والستيرود اوذتصت ر وذصنيعي.
شيرع مرس   26  : ومل ر والجتميعي 
وذتور   3 ش ة   1 وذطيبق  سلطين 

وذباضيء.

وملتا :  99 سنة وبتتوء من نأسيس 
وذشركة.

10.000 درهم م سم   : وذروسميل 
إلى 100 حصة من فئة 100 درهم.

 EL KOUCHI وذسات 
BOUMADIANE 50 حصة.

 50  AYMEN BENALI وذسات 
حصة.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 EL وذسات  وذساتون  تحين  نم 
KOUCHI BOUMADIANE اوذسات 
AYMEN BENALI كمسيرون ذلشركة 

ملتا غير محتادا.
اوذتسجال  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذسجل وذتجيري بيملحكمة وذتجيرية 
 ،2022 19 أبريل  بيذتور وذباضيء  فم 

نحت رقم 821608 ا0635ا5.
58 P

SHOPPING LAND
شركة محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : 1 زت ة طيرق
وبن زييد، حي وملستشفايت،

وذتور وذباضيء
س ت : وذتور وذباضيء رقم 372109

نمت ت وذغرض والجتميعي
نحفيل ومل ر والجتميعي

وملؤرخ  فم  وملحضر  بمفجب 
قرر شركي شركة   ،2022 فينو أبريل 
SHOPPING LAND ش م م مي  لي :

إلى  والجتميعي  وذغرض  نمت ت 
انفزيع  وذتجيرا  والستيرود،  عملايت 
امستحضروت  وذنظيفة  منتجيت 

وذتجمال اوذحني ة.
ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 
إلى 16 زت ة راد، وذطيبق وألر�سي، حي 

وملستشفايت، وذتور وذباضيء.
وذ يتفن  من  اا   2 ومليدنين  تغاير 

والسي�سي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذتور 
نحت   ،2022 ميي   12 وذباضيء  فم 

رقم 8ا8236.

59 P

DRSO TRAVAUX
SARL

بم ت�سى ع ت عرفي ذلجمع وذحيم 

أبريل   13 بتيريخ  وملنح ت  وذتأسي�سي 

بتيريخ  بيذربيط  اوملسجل   2022

نأسيس شركة  نم   ،2022 16 أبريل 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا وذتيذاة :

 DRSO  : وذ يتفني  والسم 

.TRAVAUX SARL

وذهتف وذتجيري  : وألشغيل وذحيمة.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

500 حصة مكتتبة امحررا من قبل 

وذسات وملالفدي دريفش ا500 حصة 

وذسات  قبل  من  امحررا  مكتتبة 

مصطفى وذصفكيكي.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

شيرع فيل اذت عمير،  8ا   : ومل ر 

وذش ة 1، أكتول، وذربيط.

دريفش  وملالفدي  وذسات   : وملسير 

اوذسات مصطفى وذصفكيكي.
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

160155 بتيريخ 12 ميي 2022.

60 P

MAZA INVEST شركة
SARL AU

ت ل ومل ر
ولجمع  وجتميع  بم ت�سى محضر 

بتيريخ وملنح ت  وذحيد ة  غير   وذحيم 

ا ميي 2022 في وذربيط ن رر مي  لي :

ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  ت ل 

 128 وملحل رقم   : إلى وذحنفون وذتيلي 

نجزئة HA24 قطيع 5 نميرا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12623 وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

في 12 ميي 2022.

61 P

 HRMHOTELS & RESORTS
OF MOROCCO

في تطيق والهتميم بمصيلح مفكلتي 
 HRM  HOTELS & RESORTS شركة
م رهي  وذكيئن   ،OF MOROCCO
مربع  سيحة  عميرا   : ب  والجتميعي 
وذطيبق  ا6،   5 عميرا  رييض  محج 
اوملسجلة  وذربيط،  وذرييض،  حي   ،3
بيذسجل وذتجيري ذلمحكمة وذتجيرية 
اوملمثلة  935ا2،  بيذربيط نحت رقم 
أرجفكم  في شخص ممثلهي وذ يتفني، 
ولجمحاة  قرور  نشر  على  وذحمل 
وذحيمة والستثنيئاة بتيريخ 27 ديسمبر 
رأسميل  بخفض  اوذ ي�سي   2021
 29.620.000 وذشركة وذشركة بمبلغ 
بمبلغ  رأسميذهي  برفع  اوإللن  درهم، 
ملجلس  اوإللن  درهم   13.370.000
وذنظيم  من   6 وذبنت  ذتحت ل  وإلدورا 

وألسي�سي.
انشر قرور مجلس وإلدورا بتحت ل 

متصرفيهي افق وآلتي :
وذسات ميمفن لحلامي رئيسي.

قبل  من  ممثلة  ميدو ف  شركة 
وذساتا غزالن خلففي.

وذساتا كنزا فصاحي.
وذسات عمر ملريني.

وذسات محمت رشات قرقيري.
وذساتا ذالى بنسفدا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا335  رقم  نحت  بيذربيط  وذتجيرية 

بتيريخ 10 ميي 2022.
62 P

CHRISTYL PRODUCTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

لوت شريك احات
رأسميذهي : 300.000 درهم
ومل ر والجتميعي : وملحمت ة

زت ة شنكاط، عميرا عتتين
وذطيبق وذثيذث، ش ة رقم ا

ننيزل عن حصص
وست يذة وملسير وذفحات
تحاين مسير احات جت ت

نحت ث وذنظيم وألسي�سي ذلشركة
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وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

والستثنيئي بتيريخ 15 أبريل 2022 قت 

ن رر مي  لي :

كريستاين  بينريك  وذسات  ننيزل 

ذفيئتا  حصة   3.000 على  فاتول 

وذتي  متلكهي  صفوبني  محمت  وذسات 

 CHRISTYL وذشركة  رأسميل  في 

.PRODUCTION

تحاين وذسات محمت صفوبني مسير 

وذسات  وست يذة  بحت  احات  جت ت 

بينريك كريستاين فاتول الذك ملتا 

غير محتادا.

نحت ث وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 

من  ا15   7  ،6 بحت تحت ل وذفصفل 

قيتفن وذشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

 2022 أبريل   27 بتيريخ  بيملحمت ة 

نحت رقم 826.
ذلخالصة اوإلشهير

63 P

BOIMAR

SARL

بفذافيرد عبت وملفمن اشيرع سفماي

إقيمة شهرزود 3، وذطيبق وذروبع

رقم 20، وذتور وذباضيء

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا10ا5

نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة
في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   25

وذشركة«  »شكل   : ل  وألسي�سي 

بيملميزوت وذتيذاة :

BOIMAR : وذتسماة

غرض وذشركة بإ جيز :

وملحتوت  انأجير  اباع  شروء 

وذصنيعاة.

ولخشباة  وذنجيرا  أعميل 

اوذتجهيزوت اوذت كفر.

خشباة،  أبفوب  خشباة،  تجيرا 

أبفوب إ زابلين.

تجيرا وذفمنافم.

وذت كفروت اوذتجهيزوت وذتوخلاة.

بفذافيرد  : والجتميعي   ومل ر 

إقيمة  سفماي،  اشيرع  وملفمن  عبت 

 ،20 رقم  وذطيبق وذروبع،   ،3 شهرزود 

وذتور وذباضيء.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسميل وذشركة 

درهم.

 100.000  : وذن ت ة  ولحصص 

درهم.

وذشخصاة  وذشركيء  أسميء 

اوذحيئلاة اعنياينهم :

نجزئة   : رجياي  رضفون  وذسات 

وذتور  مت فتة،   ،78 رقم  نيسير، 

وذباضيء.

نجزئة   : رجياي  وملختير  وذسات 

وذتور  مت فتة،   ،78 رقم  نيسير، 

وذباضيء.

وذشخصاة  وذشركة  مسير  وسم 

اوذحيئلاة اعنفوته :

نجزئة   : رجياي  رضفون  وذسات 

وذتور  مت فتة،   ،78 رقم  نيسير، 

وذباضيء.

نجزئة   : رجياي  وملختير  وذسات 

وذتور  مت فتة،   ،78 رقم  نيسير، 

وذباضيء.

بمصلحة  نم   : وذتجيري  وذسجل 

كتيبة وذضبط ذتى وملحكمةوذتجيرية 

بيذتور وذباضيء نحت رقم 9ا10ا5.

وذتجيرية  بيملحكمة  وإل توع  نم 

وملركز  طريق  عن  وذباضيء  بيذتور 

وذباضيء  وذتور  ذالستثمير  ولجهفي 

بتيريخ 21 أبريل 2022.

64 P

ECOLOPLASTURGIE
SARL AU

 COMPLEXE DOHA VAL FLEURI
 IMM 26 ETG 4 N°4 N°41

TANGER
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بشريك احات
سجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم   2022 أبريل   21 بتيريخ  بطنجة 
ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  اضع 
 ECOLOPLASTURGIE SARL AU

لوت وملميزوت وذتيذاة :
وذشريك :

مغربي  واباه  حسن  وذسات 
ا1  فتاف  بتيريخ  مزدود  ولجنساة 
درب  وذسلطين  بمرس  ا198 
وذباضيء  وذتور  وذفتوء  وذسلطين 
ا2  رقم  اوذسيكن ب شيرع هفالتتو 
وذتحريف  ذبطيقة  اولحيمل  طنجة 
وذفطناة رقم BK245260 صيلحة إلى 

غي ة 8 ديسمبر ا202.
 ECOLOPLASTURGIE : وذتسماة

SARL AU لوت وملميزوت وذتيذاة :
وملفود  صنيعة   : وذغرض 

وذبالستاكاة.
وذرأسميل : حتد رأسميل وذشركة 
إلى  م سمة  درهم   1.000.000 في 
درهم   100 فئة  حصة من   10.000
استدت  وكتتبت  وذفوحتا  ذلحصة 

كمي  لي :
 10.000 واباه  حسن  وذسات 

درهم.
وذضحى  مركب   : والجتميعي  ومل ر 
وذطيبق وذروبع   26 فيل فلفري عميرا 

رقم 1ا طنجة.
وملتا : 99 سنة.

نم تحاين وذسات حسن   : وذتساير 
بتيريخ  ولجنساة مزدود  واباه مغربي 
وذسلطين  بمرس  ا198  ا1  فتاف 
وذتور وذباضيء  درب وذسلطين وذفتوء 
طنجة  ا2  رقم  هفالتتو  شيرع  ب 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  اولحيمل 
غي ة إلى  صيلحة   BK245260  رقم 

ا202 مسيرو ذلشركة ملتا  8 ديسمبر 
غير محتادا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3687.
بمثيبة م تطف اباين

65 P

TOP REGALO
SARL AU

وذتحت ل في وذ يتفن وألسي�سي
رفع رأسميل وذشركة

 TOP قرر وذشريك وذفحات ذشركة
وذسات حسن   REGALO SARL AU

واباه بتيريخ 23 أبريل 2022 مي  لي :
ب  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  ات له  درهم   3.200.000
000.000.ا  إلى  درهم   800.000
32000 حصة  درهم عن طريق خلق 
وجتميعاة من فئة 100 درهم ذلحصة 

وذفوحتا وكتتبت استدت كمي  لي :
مع  بيمل يصة  درهم   3.200.000

ولحسيب ولجيري ذلشريك وذفحات.
وذفحات  ذلشريك  كلهي  خصصت 

ذلشركة وذسات حسن واباه.
حصة   3200 واباه  حسن 

وجتميعاة.
وذشريك  حصص  عتد  ذاصبو 
رأسميل  في  وذزييدا  بحت  وذفحات 
وذشركة هف 0.000ا حصة وجتميعاة 
من فئة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3727.
بمثيبة م تطف اباين

66 P

AS3M شركة
ش.م.م

قطيع 3 رقم ا زت ة والكلالاة
حي وذرييض وذربيط

حل وذشركة
بتميرا  مؤرخ  محضر  بم ت�سى 
ذلجمع   2021 تففمبر   30 بتيريخ 
 AS3M ذشركة  وذحيدي  غير  وذحيم 
درهم،   100.000 رأسميذهي  ش.م.م، 
م رهي والجتميعي قطيع 3 رقم ا زت ة 

والكلالاة حي وذرييض وذربيط.
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نم وإلقرور بيإلجميع على مي  لي :

حل ذلشركة.

وذسات   : وذشركة  مصفي  تحاين 
رشتي عالل.

تحاين م ر حل وذشركة.

نصفاة وذشركة.

مكتب  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميرس   9 بتيريخ 

.122805

67 P

MAREXSA
SARL AU

نأسيس شركة
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
2022 نم إحتوث وذ يتفن  23 فبرو ر 

وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

بشريك احات نتلخص فامي  لي :

MAREXSA SARL AU : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

وذهتف والجتميعي : مطفر ع يروت.

ش ة   30 عميرا   : ومل ر والجتميعي 

شيرع مفالي أحمت ذفكالي حسين   8

وذربيط.

وملتا : 99 سنة.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

حصة وجتميعاة   1000 م سمة إلى 

من فئة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

ملاكة ذال  وذساتا   :  وذتساير 

بن عبيس تحيرجي ملتا غير محتادا.

 : وذفترا وملحمفل بهي خالل وذسنة 

نبتأ من فينو  ني ر إلى 31 ديسمبر.

ذفيئتا   %5 بحت خصم   : وألربيح 

والحتايط وذ يتفني وذفيئض  تصرف 

فاه حسب قرور وذشركيء.

 158333  : وذتجيري  وذسجل 

وذربيط.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذ يتفني بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط 
في 7 ميرس 2022 رقم : 122612.

من أجل والستخالص اوذباين

68 P

EYE PLUS
SARL AU

نأسيس شركة
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
وذ يتفن  إحتوث  نم   2022 8 أبريل 
وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

بشريك احات نتلخص فامي  لي :
EYE SARL AU : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

مصنع   : والجتميعي  وذهتف 
تظيروت، نيجر.

شيرع مفالي   5  : ومل ر والجتميعي 
 فسف نيبريكت، سال.

وملتا : 99 سنة.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
حصة وجتميعاة   1000 م سمة إلى 
من فئة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

وذسات وملصبيحي سحت   : وذتساير 
ملتا غير محتادا.

 : وذفترا وملحمفل بهي خالل وذسنة 
نبتأ من فينو  ني ر إلى 31 ديسمبر.

ذفيئتا   %5 بحت خصم   : وألربيح 
والحتايط وذ يتفني وذفيئض  تصرف 

فاه حسب قرور وذشركيء.
وذسجل وذتجيري : 5ا359 سال.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذ يتفني بيملحكمة والبتتوئاة سال في 

12 ميي 2022 رقم : 38851.
من أجل والستخالص اوذباين

69 P

 RFW AUDIT-CONSEIL
RC : 136247

وذصفة وذ يتفتاة : شركة محتادا 
وملسؤاذاة لوت شريك احات 

نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة 
لوت شريك احات

بم ت�سى وذ يتفن وألسي�سي وملؤرخ 
نأسيس  ن رر   28/03/2022 بتيريخ 
RFW Audit- وسم  نحمل  شركة 
لوت  وملسؤاذاة  محتادا   Conseil

شريك احات خيصاتهي كيذتيلي :
RFW Audit-«  : وذتسماة 
Conseil« شركة محتادا وملسؤاذاة 

لوت شريك احات.

وذشركة نميرس نشيطهي   : وذهتف 
بيملغرب ا خيرجه،

والئتميتاة  وألعميل  جماع 
وملحيسباة  اوملروجحة  اوذتتقاق 

اوذتنظاماة.
عن  ولحسيبيت  امسك  ننظام 
اجه  اعلى  وألتظمة  جماع  طريق 

ولخصفص نكنفذفجاي وملحلفميت.
وملحلفميت  تظم  جماع  ننظام 

وذتجيرية.
أي تشخاص اأي دروسيت  إجروء 
امحيسباة  اقيتفتاة  وقتصيد ة 

اضريباة اميذاة اوجتميعاة.
ن اام والعميل.

والستشيروت وذ يتفتاة اوذضريباة 
اوملحيسباة اومليذاة اوالجتميعاة.

وألعميل  جماع  اصايغة  دروسة 
وإلجروأت  كيفة  اإنميم  اوذح فد 
فامي  تحلق  اخيصة  بهي  وملتحل ة 

بيذشركيت.
ننظام وذنتاوت.

وذحملايت  جماع  عيم،  ابشكل 
وملتحل ة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 
بهتف وذشركة أا وذتي من وملحتمل أن 
أال  بشرط  انطفيرهي  نح ا هي  تحزز 
وذشريف  وذظهير  أحكيم  ننت ص من 
رجب  ا1  وملؤرخ  1ء92ء139  رقم 
بإصتور   (1993 13ا1  8  ني ر 
مهنة  وذذي  نظم  15ء89  وذ يتفن 
تظيم  ايؤسس  وذ يتفني  وملحيسب 

وملحيسبين وذ يتفتاين.
وذشركة  م ر   : والجتميعي  ومل ر 
حتد في وذحنفون وذتيلي : رقم 8 إقيمة 
نريبلاكس   ،2 وذباضيء  وذصخفر 

وذهرهفرا، نميرا.
وملتا وذ يتفتاة : نأسست وذشركة 
نيريخ  من  وبتتوء  سنة   99 ملتا 

وذتأسيس وذنهيئي ذهي.
رأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 
وذشركة حتد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 
درهم ذكل حصة متففعة من قبل 
وذسات عبت وذرزوق مزاكي، نتفع هذه 
كلهي  انخصص  بيذكيمل  ولحصص 

ذلشركة.

وذتساير : يسير وذشركة :

وذسات عبت وذرزوق مزاكي وذ يطن 

وذباضيء  وذصخفر  إقيمة   8 رقم  ب 

نميرا،  وذهرهفرا،  نريبلاكس   ،2

بتيريخ  مزدود  ولجنساة،  مغربي 

ذلبطيقة  حيمل   ،22/11/1976

.W189098 وذفطناة رقم

وذت اات  ا  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 

والبتتوئاة بتميرا نحت رقم 7ا1362 

بتيريخ 10/05/2022.

70 P

SESILYA TRAV
نأسيس

فبرو ر   15 بتيريخ  عرفي  بح ت 

2022 اضع وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا لا وذشريك 

وذفحات مميروتهي كيذتيلي :

SESILYA TRAV : والسم وذتجيري

درهم   100.000  : وذرأسميل 

1000 حصة كل اوحتا  م سمة إلى 

100 درهم منحت ذلشريك وذفحات :

وذسات وعزاز عبت وذ يدر ولحيمل 

ذلبطيقة وذفطناة رقم AB123867 ب 

1000 حصة.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

جفهرا  نجزئة   : والجتميعي  ومل ر 

رقم 2 وذحي وذصنيعي وذحاي تا سال.

م هى،   : والجتميعي  وملفضفع 

جماع  ولحفالت،  اننظام  مطحم 

أشغيل وذبنيء.

وملتا : 99 سنة وبتتوء من ن ااتهي 

في وذسجل وذتجيري.

وعزاز  وذسات   : وذتساير 

عبت وذ يدر ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة 

رقم  AB123867 ملتا غير محتادا.

بيملحكمة  وذشركة  تسجال  نم 

ميرس   21 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 35665.

71 P
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 NEW OPEN WORLD
TECHNOLOGY

نأسيس
أبريل   19 بتيريخ  عرفي  بح ت 
مسجل بيذربيط اضع وذنظيم   2022
وملسؤاذاة  لوت  ذلشركة  وألسي�سي 
وملحتادا لا وذشريك وذفحات مميروتهي 

كيذتيلي :
 NEW OPEN  : وذتجيري  والسم 

WORLD TECHNOLOGY
درهم   100.000  : وذرأسميل 
1000 حصة كل اوحتا  م سمة إلى 

100 درهم منحت ذلشريك وذفحات :
ولحيمل  محمت  عن فد  وذسات 
ذلبطيقة وذفطناة رقم AB96759 ب 

1000 حصة.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
ش ة   30 عميرا   : ومل ر والجتميعي 
شيرع مفالي أحمت ذفكالي حسين   8

وذربيط.
وملفضفع والجتميعي : أشغيل وذبنيء 
باع اشروء ذفوزم وملكتب اوملحلفمايت.
وملتا : 99 سنة وبتتوء من ن ااتهي 

في وذسجل وذتجيري.
محمت  عن فد  وذسات   : وذتساير 
رقم   وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 

AB96759 ملتا غير محتدا.
بيملحكمة  وذشركة  تسجال  نم 
وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 9 ميي 2022 

نحت رقم 160061.
72 P

وئتميتاة وذكفودي أ فب اسلمى سففاكيس 
SOFIGAS ش.م.م

مكتب وملحيسبة اوالستشيرا وذ يتفتاة
رقم 38 إقيمة جنين عالل شيرع طيرق

بن زييد - نميرا

شركة فدبراد
VIDBRAD ش م م، ش.ا
رأسميذهي : 100.000 درهم

وذسجل وذتجيري : 125775 
بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط

غير  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
قرر   2022 فبرو ر   10 وذحيدي بتيريخ 
وذشريك وذفحات وذسات ورواي زكرييء 

وذتحت الت وذتيذاة :

وذسات  ففت   : ولحصص  نففيت 
إلى وذسات عبت وذرحام  ورواي زكرييء 
 100 فئة  من  حصة   1000 بروغز 
حاث  صبو  ذلفوحتا،  درهم  سنة 
وذرأسميل والجتميعي 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
في حفزا وذسات  درم ذلفوحتا،   100

عبت وذرحام بروغز.
وذرحام  عبت  وذسات   : وذتساير 
غير  ملتا  وذشركة  مسير  يحتبر  بروغز 
ورواي  وذسات  اوست يذة  محتادا، 

زكرييء.
رقم   : نحفيل ومل ر والجتميعي من 
6ا شيرع ع بة، ش ة رقم 2، أكتول، 
وذرمالة  أحفوز  وملسالذة  إلى  وذربيط 

ساتي  حيى زعير، نميرا.
تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
ميرس   15 بتيريخ  بيذربيط،  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا12298.
73 P

COPYWRITE
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نأسيس شركة  نم   2022 ميرس   25
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت شريك 

احات بيملفوصفيت وذتيذاة :
وذتسماة : كفبيرو ت.

وذصفة وذ يتفتاة : نأسيس شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت شريك 

اوحت.
وذهتف والجتميعي : 

طبيعة.
متجر وذ رطيساة.

إتتيج وذتحبئة اوذتغلاف.
وذرأسميل : حتد في مبلغ 100.000 
حصة   1000 إلى  م سمة  درهم 
100 درهم في حفزا  وجتميعاة بثمن 
وذسات شرقياي رضفون 1000 حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

إبروهام  زت ة   : والجتميعي  ومل ر 
 2 رقم  ش ة   56 عميرا  وذرادوني 

وملحاط وذربيط.
: تسير وذشركة من طرف  وذتساير 
غير  ملتا  رضفون  شرقياي  وذسات 

محتادا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 2022 ميي   9 في  بيذربيط  وذتجيرية 
رقم  نحت  وذتجيري  بيذسجل 

.160037
74 P

 STE NOUR OCCAS
SERVICES

في مسجل  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
اضع  نم  بيذربيط   2022 ا2  ني ر 
نحمل  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

ولخصيئص وذتيذاة :
 STE NOUR OCCAS  : وذتسماة 

.SERVICES
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.
وذهتف والجتميعي : 

وذسايروت  غاير  قطع  اشروء  باع 
وملستحملة.

وستيرود انصت ر.
نجيرا.

درهم   100.000  : ومليل  رأس 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
100 درهم ذلحصة وذفوحتا م سمة 

كمي  لي :
 600 غزالن  وذت ن  تفر  وذسات 

حصة.
 200 غزالن  وذرحام  عبت  وذسات 

حصة.
وذسات سحات غزالن 200 حصة.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
وذتأسيس.

فينو  ني ر  من   : ومليذاة  وذسنة 
ديسمبر من كل سنة مي عتو   31 إلى 
نيريخ  من  نبتتئ  وألالى  وذسنة 

وذتسجال.
ومل ر والجتميعي : عميرا 508 ش ة 

A3 زت ة اود سبف أكتول وذربيط.

وذتساير : وذسات تفر وذت ن غزالن، 

وذسات  غزالن،  وذرحام  عبت  وذسات 

سحات غزالن.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   2022 ميي   12 بيذربيط بتيريخ 
رقم 160159.

75 P

FRATELLE BRASIVE شركة
SARL

ابمفجب   2022 13  ني ر  بتيريخ 

ع ت ولجمع وذحيم والستثنيئي وملسجل 
قرر   2022 21  ني ر  بيذربيط بتيريخ 

وذشركيء مي  لي :

وذحنفون  إلى  وذشركة  م ر  نحفيل 
عين  وذفئيم  نجزئة  7ا  رقم   : وذتيلي 

عفدا نميرا.

تحت ل وذبنت ا من قيتفن وذشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   2022 ميي   11 بيذربيط بتيريخ 
رقم 520ا12.

76 P

YONOR GARD
RC / 30553

وملنح ت  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

وذشريك  قرر   2022 أبريل  ا  بتيريخ 

وذفحات ذلشركة مي  لي :

نففيت ولحصص :

وذحرا�سي  فنس  وذسات  قيم 

بتففيت 1000 حصة وذتي  متلكهي في 

وذشركة إلى وذساتا منى ملطفري.

وست يذة اتحاين مسير.

وذحرا�سي  فنس  وذسات  قيم 

كمسير  منصبه  من  بيالست يذة 

ذلشركة.

ملطفري  منى  وذساتا  تحاين  انم 

كمسير ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 9 ميي  2022 

نحت رقم ا3883.

77 P
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أفنكوس

ش.ل.م.م

في طفر وذتصفاة
إغالق نصفاة وذشركة

منح ت  عرفي  ع ت  بفوسطة 

قرر   ،2021 ديسمبر   31 بتيريخ 

»أفنكفس«  وملسميا  وذشركة  مصفي 

ش.ل.م.م، رأسميذهي 100.000 درهم، 

وذباضيء،  بيذتور  وذرئي�سي  م رهي 

اا1، زت ة محمت سماحة، رقم 35، 

وذسجل  في  امسجلة  وذباضيء  وذتور 

218761، إغالق  وذتجيري نحت رقم 

نصفاة بشكل قيطع انهيئي.
وملسير اوملصفي

مبفر محمت

78 P

أفنكوس

ش.ل.م.م

نصفاة مسب ة ذلشركة
منح ت  عرفي  ع ت  بفوسطة 

قرر   ،2021 ديسمبر   28 بتيريخ 

»أفنكفس«  وملسميا  وذشركة  شركيء 

ش.ل.م.م، رأسميذهي 100.000 درهم، 

وذباضيء،  بيذتور  وذرئي�سي  م رهي 

اا1، زت ة محمت سماحة، رقم 35، 

وذسجل  في  امسجلة  وذباضيء  وذتور 

وذتجيري نحت رقم 218761، نصفاة 

الذك  انهيئي،  قيطع  بشكل  وذشركة 

ذحتم قترتهي على مزواذة نشيطهي.

في م ر  وذتصفاة  وختاير م ر  نم 

زت ة محمت سماحة،  اا1،  وذشركة 

اوملصفي  وذباضيء،  وذتور   ،35 رقم 

بيذتور  وذ يطن  وذسات مبفر محمت، 

وذباضيء، نجزئة وذتضيمن زت ة 5 رقم 

ا3، اوذذي ذه كل وذصالحايت اولحق 

وملطلق ذإلشروف على كل وإلجرءوت 

وملتحل ة بهذه وذتصفاة.
وملسير اوملصفي

مبفر محمت

79 P

 BIOMETRICS MOTION
CAPTURE MAGHREB

SARL
شركة محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر وذرئي�سي : نجزئة وملسيرا
رقم 72 وملحمت ة

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
16 فبرو ر 2022 نم ن رير مي  لي :

إضيفة.
اتسفيق  انصت ر  وستيرود 
اوملنتجيت  وذتجمال  مستحضروت 
وذطباة  وألجهزا  اتسفيق  وذصحاة 

اوملكمالت وذغذوئاة.
حذف.
نجيرا.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
ميرس   3 في  بيملحمت ة  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 520.
وذسجل وذتجيري رقم : 3ا205.

80 P

 BEST BUILDING AND CIVIL
ENGINEERING
B.B.C.E SARL AU

وذرأسميل والجتميعي : 00.000ا 
درهم

ومل ر والجتميعي : 59 شيرع مفالي 
عبت وذحزيز إقيمة مفالي عبت وذحزيز 

مكتب رقم ا وذ ناطرا
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت شريك احات
وذحيم  ولجمع  ع ت  بمفجب 
28 ميرس  بتيريخ  وملؤرخ،  وذتأسي�سي 
لوت  شركة  نأسست   ،2022
مسؤاذاة محتادا لوت شريك احات 

في ولخصيئص وذتيذاة :
وذتسماة : نحمل وذشركة وسم :

 BEST BUILDING AND CIVIL
 ENGINEERING - B.B.C.E SARL

AU
ذهي كمفضفع  وذشركة   : وملفضفع 
وذحملايت  ولخيرج  في  كمي  وملغرق  في 

وذتيذاة :

مطفر ع يروت.
وذرأسميل والجتميعي :

في  محتد  والجتميعي  وذرأسميل 
000ا  درهم م سمة على  00.000ا 
ذلحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

وذفوحتا على وذشكل وذتيلي :
فيرم محمت 000ا حصة.

ومل ر  :  فجب  والجتميعي  ومل ر 
شيرع   59 بيذ ناطرا،  والجتميعي 
مفالي إقيمة  وذحزيز  عبت   مفالي 

عبت وذحزيز مكتب رقم ا.
وملتا : متا وذشركة محتدا في 99 

سنة وبتتوء من  فم وذتأسيس.
ايسيرهي  وذشركة  :  ت ر  وإلدورا 
غير  ملتا  محمت  فيرم  وملسؤال 

محتادا.
وألربيح :

اوذبيقي  وذ يتفني  ذالحتايط   %5  
 فزع أا  ضيف نبحي ذ رور وذشركيء.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
والبتتوئاة  بيملحكمة  وذ يتفني 
 ،2022 ميي   11 بتيريخ  بيذ ناطرا، 
وذسجل وذتجيري   ،91310 نحت رقم 

رقم 65237 وذ ناطرا.
بمثيبة باين ام تطف

81 P

STE T.G.2 TRAV
وذتأسيس

وذحرفي  وذح ت  شراط  حسب 
نم نأسيس   ،2022 ميرس   29 بتيريخ 
محتادا  ذشركة  وألسي�سي  وذنظيم 
الذك  لوت شريك احات  وملسؤاذاة 

حسب وملميزوت وذتيذاة :
STE T.G.2 TRAV : وذتسماة

وذشكل وذ يتفني : شركة محتادا 
وملسؤاذاة لوت شريك احات.

ولجت ت  داور   : والجتميعي  ومل ر 
قايدا عين وذتفيلي دوئرا نالل وذغرب 

إقلام ساتي قيسم.
وذغرض اوذغي ة :

وألشغيل وملختلفة اوذبنيء.
وذتجيرا.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
تسجال وذشركة في وذسجل وذتجيري.

 1.000.000  : رأس ومليل ولخيص 

حصة   10.000 على  م سمة 

ذكل  درهم   100 فئة  من  وجتميعاة 

حصة في حفزا وذشريك وذفحات :

ولحيمل  وذزحاط  بفشتى  وذسات 

رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

GN406 - 10.000 حصة.

من  وبتتوء   : والجتميعاة  وذسنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  فينو  ني ر 

سنة.

وذسات بفشتى وذزحاط   : وملت رية 

ملتا غير محتادا.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بتيريخ  بل صيري  بمشرع  والبتتوئاة 
20 أبريل 2022 رقم وذسجل وذتجيري 

1ا8.

82 P

AITRA KENITRA TRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

بشريك احات

ومل ر والجتميعي : 15، زت ة سبف

مركز وملحيمالت »الشفب«، مكتب 
رقم 2، وذطيبق ولخيمس، وذ ناطرا

وذسجل وذتجيري رقم 57969

نففيت حصص وجتميعاة
تحاين مسير جت ت

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

ذشركة  بيذ ناطرا  وذحيدي  غير 

شركة   AITRA KENITRA TRANS

بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

احات، ن رر مي  لي :

وملصيدقة على نففيت 500 حصة 

كميل  وذسات  ملك  في  وجتميعاة 

عاطة، ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

حمات  وذسات  ذفيئتا   ،GA139028

بن عشة، ولجنساة مغرباة، ولحيمل 

 ،GA71013 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 

حصة   500 نففيت  على  اوملصيدقة 

كميل  وذسات  ملك  في  وجتميعاة 

عاطة ذفيئتا وذسات محمت وذفردي، 

ذلبطيقة  ولحيملة  مغرباة،  ولجنساة 

.GA146261 وذفطناة رقم
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كميل  وذسات  وست يذة  قبفل 
وذشركة  تساير  مهيم  من  عاطة، 
اتحاين وذسات محمت وذفردي، مسير 

احات ذلشركة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا، بتيريخ 12 ميي 

2022 نحت رقم 1ا913.
83 P

B.Y.C TRANS
SARL.AU

بم ت�سى وذح ت وذحرفي وملحرر في 
نم   ،2022 ميي   12 وذ ناطرا بتيريخ 
والنفيق على وذ يتفن وألسي�سي ذشركة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :
B.Y.C TRANS SARL.  : وذتسماة 

AU
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
مسيهم  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوحت.
وذغرض : ت ل وذبضيئع.

شيرع 8ا   : والجتميعي   وملركز 
أبف بكر وذصت ق إقيمة إ مين مكتب 

2 - وذ ناطرا.
درهم   100.000  : وذرأسميل 
حصة وجتميعاة   1000 م سمة إلى 

ب امة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
والحتايطي وذ يتفني   %5  : وألربيح 

اوذبيقي بحت وملتواذة.
ذتساير  قيتفتاي  عين   : وذتساير 

وذشركة املتا غير محتادا :
علي بناحيش.

وملحكمة  في  وذشركة  تسجال  نم 
ميي   12 بتيريخ  وذ ناطرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 65273.
84 P

SMO DIVERS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

ومل ر والجتميعي : 8ا شيرع
أبف بكر وذصت ق إقيمة إ مين مكتب 

2 - وذ ناطرا
نففيت حصص وجتميعاة

تحاين مسير جت ت
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 SMO DIVERS ذشركة  وذحيدي  غير 
وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

ن رر مي  لي :

وملصيدقة على نففيت 660 حصة 

100 درهم ذلحصة  وجتميعاة ب امة 

في ملك وذساتا ومامة واكزور، ذفيئتا 

وذساتا منيل وذروحل اوذسات حمزا 

بين  بيذتسياي  م سفمة  وذ لفبي 

وذطرفين.

ومامة  وذساتا  وست يذة  قبفل 

وذ لفبي  وذسات حمزا  واكزور اتحاين 

غير  ملتا  ذلشركة  احات  مسير 

محتادا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

نحت وذسجل  والبتتوئاة بيذ ناطرا، 

وذتجيري رقم 63293.

85 P

 SULAIMAN’S RING

 COMPANY FOR IMPORT

AND EXPORT
SARL.AU

بم ت�سى وذح ت وذحرفي وملحرر في 

نم   ،2022 ميي   11 وذ ناطرا بتيريخ 

والنفيق على وذ يتفن وألسي�سي ذشركة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :

 SULAIMAN’S RING  : وذتسماة 

 COMPANY FOR IMPORT AND

EXPORT SARL.AU

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسيهم  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوحت.

وذغرض : 

والستيرود اوذتصت ر.

نيجر.

شيرع 8ا   : والجتميعي   وملركز 

أبف بكر وذصت ق إقيمة إ مين مكتب 

2 - وذ ناطرا.

درهم   100.000  : وذرأسميل 

حصة وجتميعاة   1000 م سمة إلى 

ب امة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

والحتايطي وذ يتفني   %5  : وألربيح 

اوذبيقي بحت وملتواذة.

ذتساير  قيتفتاي  عين   : وذتساير 

وذشركة املتا غير محتادا :

تفرا سلامين.

وملحكمة  في  وذشركة  تسجال  نم 

ميي   11 بتيريخ  وذ ناطرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 3ا652.

86 P

SPECIAL PACK
وذتأسيس

وذحرفي  وذح ت  شراط  حسب 

نم نأسيس   ،2022 ميرس   23 بتيريخ 

محتادا  ذشركة  وألسي�سي  وذنظيم 

وملسؤاذاة ذشريك احات الذك حسب 

وملميزوت وذتيذاة :

SPECIAL PACK : وذتسماة

وذشكل وذ يتفني : شركة محتادا 

وملسؤاذاة ذشريك احات.

سحات  نجزئة   : والجتميعي  ومل ر 

حجي رقم 6ا17 طريق وذ ناطرا سال.

وذغرض اوذغي ة :

اوذتحبئة  وذتكااف  م يال 

ذالستيرود اوذتصت ر.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

تسجال وذشركة في وذسجل وذتجيري.

 100.000  : ولخيص  ومليل  رأس 

م سمة على 1.000 حصة وجتميعاة 

في  حصة  ذكل  درهم   100 فئة  من 

حفزا وذشريك وذفحات :

ولحيمل  ولحنتاتي  محسن  وذسات 

رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

GA172091 - 10.000 حصة.

من  وبتتوء   : والجتميعاة  وذسنة 

كل  من  ديسمبر   31 إلى  فينو  ني ر 

سنة.

وملت رية : وذسات محسن ولحنتاتي 

ملتا غير محتادا.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

أبريل   28 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022 رقم وذسجل وذتجيري 35873.

87 P

RIMOB
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رأسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : زت ة خيذت وبن 

وذفذات رقم 13 وذ ناطرا
افيا شريك

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 RIMOB SARL ذشركة  وذحيدي  غير 
اشهيدا افيا وملرحفم مامي مصطفى 

ن رر مي  لي :
وإلعالن عن افيا وذشريك وملرحفم 
أغسطس   15 بتيريخ  مامي مصطفى 

.2021
على  وذشركة  رأسميل  ن سام 

وذفرثة حسب ع ت وإلروثة كيذتيلي :
مبلغ  في  وذشركة  رأسميل  حتد 
 1000 إلى  م سم  درهم   100.000
درهم   100 ب امة  وجتميعاة  حصة 
مكتتبة،  بكيملهي،  محررا  ذلفوحتا، 

امفزعة على وذشركيء كيذتيلي :
وذسات مامي زكرييء 218 حصة.
وذسات مامي محمت 218 حصة.

وذساتا وذرومي فيطنة 128 حصة.
وذسات مامي أ فب 218 حصة.

وذسات مامي عبت وذنبي 218 حصة.
وملجمفع : 1000 حصة.

وذسات  تحاين  وذحيم  ولجمع  قرر 
مامي عبت وذنبي، مسير جت ت ذشركة 

RIMOB - SARL ملتا غير محتادا.
نبحي ملي سبق، نمت عت ل وذفصفل 
15 ا15 مكرر من وذ يتفن   ،7  ،6  ،3

وألسي�سي ذلشركة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
رقم  نحت  بيذ ناطرا،  والبتتوئاة 

91292 بتيريخ 10 ميي 2022.
88 P

 SOCIETE BE FOR TRAINING
 AND PRODUCTION

SOCIETY
SARL

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم  قت  بيذربيط،   2022 أبريل   11
ولخصيئص  نحمل  شركة  نأسيس 

وذتيذاة :
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 SOCIETE BE FOR  : وذتسماة 
 TRAINING AND PRODUCTION

SOCIETY SARL
وذتكفين،   : والجتميعي  وذهتف 
وإلتتيج وذسناميئي وذسمعي وذبصري 
ننظام  وإلعالماة،  اولختميت 

وذتظيهروت، وذنشر اوذتفزيع.
رأس ومليل : 10.000 درهم م سمة 

إلى 100 حصة 100 درهم ذلحصة.
 50 وذسات عبت وذفتيح وذبلحم�سي 

حصة.
 50 وذبلحم�سي  روغاة  وآلنسة 

حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.
وذربيط حسين   : والجتميعي  ومل ر 
3ا شيرع أبف فيرس وملريني ش ة رقم 

15 بيذطيبق ولخيمس.
وذتساير وآلنسة روغاة وذبلحم�سي.

وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
أبريل   29 بتيريخ   159907 بيذربيط 

.2022
89 P

GRAVITE AMROUCHE
SARL

بمفجب ولجمع وذحيم ففق وذحيدا 
ذلشركيء بتيريخ ا ميرس 2022 ذشركة 
 GRAVITE AMROUCHE SARL
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 10.000 رأسميذهي  احات  بشريك 
درهم، ا2، شيرع عمر والدري�سي وذتور 

وذباضيء.
وذفحات  وذشريك  افيا  إثبيت 

ذلشركة.
نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة 

مع ن سام جت ت ذرأسميل وذشركة.
تحاين مسير ن جت ت ذلشركة.

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 
من شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
لوت  شركة  إلى  احات  بشريك 

وملسؤاذاة وملحتادا.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذتور 
2022 نحت  13 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

وذرقم 3ا8339.
90 P

EXPERT TCO
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : Haj Mansour
Secteur D n°79 Fouarate CPR

KENITRA
نأسيس

بتيريخ  محرر  عرفي  ع ت  حسب 
بتيريخ  امسجل   2022 فبرو ر   16
وذنظيم  إنشيء  نم   ،2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا بيلخصيئص وذتيذاة :
EXPERT TCO SARL : وذتسماة

وملتا : 99 سنة وبتتوء من تسجال 
وذشركة في وذسجل وذتجيري.

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
وملسؤاذاة وملحتادا.

غروفيت،  نيكف  نركاب   : وذغرض 
ابشكل عيم جماع وذحملايت وذتجيرية 
اغير  وملن فذة  وذصنيعاة  ومليذاة 
غير  أا  مبيشرا  نرنبط  وذتي  وملن فذة 
مبيشرا ذغرض وجتميعي أا أي غرض 
مميثل أا لوت صلة ذتحزيز وذتنماة أا 

نشيط وجتميعي.
ولحيج  قطيع   : والجتميعي  ومل ر 
 -  CPR وذففوروت   79 رقم   D منصفر 

وذ ناطرا.
درهم   100.000  : ومليل  وذرأس 
م سمة إلى 1000 حصة ب امة 100 
درهم ذكل حصة كلهي مكتتبة امحررا 

امفزعة على وذشركيء :
330 حصة ذلسات وذرزكاني عبت 

وذلطاف.
مفالي  ذحز  ذلسات  حصة   330

علي.
وذرزكاني  ذلسات  حصة  0ا3 

ولحسين.
عبت  وذرزكاني  وذسات   : وذتساير 
علي  مفالي  ذحز  اوذسات  وذلطاف 

مسيرون ذلشركة ذفترا غير محتادا.
بيملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
وذسجل  وذ ناطرا  والبتتوئاة 

وذتجيري : 7ا652.
91 P

MHC RETAIL
وذشركة وملحتادا وملسؤاذاة

محضر والجتميعي وذحيم والستثنيئي
محرر  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 
ن رر   ،2022 ميي   5 بتيريخ  بيذربيط 

مي  لي :
جماع  نففيت  على  وملفوف ة 
ولحصص وململفكة ذكل من وذساتا 
وذسات وذذهبي مصبيح  سالفاي ذفي، 
 100 اوذسات كريم مفحتي اعتدهي 
وذرزوق  عبت  وذسات  ذفيئتا  حصة 

وذفيريتي.
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  شركة  إلى 

وذشريك وذفحات.
مصبيح،  وذذهبي  وذسات  نثبات 

كمسير ذلشركة.
وألسيساة  وذ فوتين  نحاين 

ذلشركة.
نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
بتيريخ وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 

11 ميي 2022 نحت رقم 823516.
92 P

STE ANIBOOM
SARL AU

وستتروك خطإ بيلجريتا وذرسماة 
عتد 5715 بتيريخ 11 ميي 2022

عفض : 
درهم،   100.000  : ومليل  رأس 
م سمة على 1000 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة.
  رأ :

درهم،   10.000  : ومليل  رأس 
 100 100 حصة ب امة  م سمة على 

درهم ذلحصة.
وذبيقي بتان تغاير.

93 P

وذسفير خيذت - خبير محيسب

وذهينف : 05.37.68.15.59

T1 BAT
18، عميرا ا2، جنين وذنهضة

حي وذنهضة 1، وذربيط
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا بشريك احات
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بيذربيط 
بتيريخ 5 ميي 2022 نم نأسيس شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا بشريك احات 

لو وذصفيت وآلناة :

.T1 BAT : والسم

: شركة ومل ياالت وذحيمة،  وذهتف 

وذحيمة  وألشغيل  وذبنيء،  أعميل 

كيفة  اننفاذ  إتجيز  اولخيصة، 

اوذهنتسة  بيذبنيء  وملتحل ة  وألعميل 

وملتتاة إدورا تشيات وملبيني، قايسيت 

تشيات  وملبنى  نصمام  وإلنشيءوت، 

وذصرف  ولحفر،  أعميل  وملبيني، 

وذصحي، وذطرق، تحبات وذطرق.

وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 

ومليذاة،  وذتجيرية،  وذصنيعاة، 

ذهي  اوذتي  ع يرية  اوذغير  وذح يرية 

عالقة بهتف وذشركة.

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

إنشيئهي وذنهيئي مي عتو فسخ مسبق 

أا نمت ت.

بحت خصم والحتايطيت   : وألربيح 

نحفيل  اوذنظيماة  مكن  وذ يتفتاة 

وذربو وذصيفي بفوسطة قرور م ولجمع 

غير  وحتايطيت  إلى  وذحيدي  وذحيم 

عيد ة.

ذلشركة  احات  كمسير  تحاين  نم 

ولخم�سي  وذسات  محتادا  غير  ملتا 

أتفور.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 651ا12.
ذلخالصة اوإلشهير

94 P

 LIGHT CLEAN شركة

MOROCCO
ش.م.م

نفساع وذنشيط والجتميعي
تغاير ومل ر والجتميعي

نصحاو نشيط
وذحيم  ولجمع  ملحضر  نبحي 

بيذ ناطرا  فم وملؤرخ   والستثنيئي 

وذشريك  قرر   2021 ديسمبر   21

 LIGHT شركة  ذشركة  وذفحات 

شركة   CLEAN MOROCCO

محتادا وملسؤاذاة مي  لي :

إلى  والجتميعي  وذنشيط  نفساع 

صنيعة منتجيت وذتنظاف.
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م ياذة  إلى  وذنشيط  نصحاو 
ننظاف وذش ق اوملحالت.

سال،  من  والجتميعي  ومل ر  ت ل 
حجيج  ساتي  زت ة  قزيز  اور  شيرع 
وذحي وذصنيعي  دور ولحمرا،   26 رقم 

وذسيكناة رقم 10.
تحت ل في وذ يتفن وألسي�سي.

وملحكمة  ذتى   : وذ يتفني  وإل توع 
ميي   12 بيذ ناطرا،  فم  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم وإل توع 2ا913.
95 P

 DOMAINE VTICOLE
OULED THALEB

SA
AU CAPITAL DE : 33.232.100 MAD
 SIEGE SOCIAL : DOMAINE DES
OULED THALEB BENSLIMANE

RC : 159
بم ت�سى محضر ولجمحاة وذحيمة 
 2020 30  فتاف  بتيريخ  وملختلطة 
 DOMAINE VTICOLE ذشركة 
قرر وذشركيء   OULED THALEB SA
بيذرغم  وذشركة  نشيط  وستمرور 
رأسميل  ربع  من  أقل  ولخسيئر  أن 

وذشركة.
بتيريخ  وذشركة  وإل توع   نم 
في  وذرقم  نحت   2022 أبريل   12
وذسجل وذتجيري بمحكمة بنسلامين 

نحت رقم ا28.
96 P

SES WARREN MAROC
SA

 AU CAPITAL DE : 30.000.000
DHS

 SIEGE SOCIAL : CHEZ SNV
 ZONE INDUSTRIELLE-

TEMARA
RC : 25753

وذحيمة  ولجمحاة  ملحضر  اف ي 
 2021 30  فتاف  بتيريخ  وملختلطة 
 SES WARREN MAROC SA ذشركة
قرر وذشركيء وستمرور نشيط وذشركة 
بيذرغم أن وذ امة وذصيفاة أقل من 

ربع رأسميل وذشركة.

وذسجل  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 وذتجيري بيذربيط بتيريخ 11 أبريل 2022 

نحت رقم ا12367.
97 P

 DOMAINE VITICOLE
OULED THALEB

SARL
CAPITAL SOCIAL : 33.232.100 DHS
 SIEGE SOCIAL : BENSLIMANE
DOMAINE DES OULEB THALEB

RC : 159
تحاين مروقب حسيبيت وذشركة

بم ت�سى محضر ولجمحاة وذحيمة 
وستثنيئاة  بصفة  وملنح تا  وذحيد ة 
 DOMAINE VITICOLE ذشركة 
بتيريخ   OULED THALEB SA 
وذشركيء  قرر   2021 أغسطس   19
كمروقب   BDO وملكتب  تحاين 
حسيبيت وذشركة ملتا ثالث سنفوت 
ننتهي عنت وجتميع ولجمحاة وملفوف ة 
والجتميعاة  وذسنة  حسيبيت  على 

وملنتهاة في 31 ديسمبر 2023.
وذسجل  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بنسلامين  بمحكمة  وذتجيري 

12 أبريل 2022 نحت رقم 285.
98 P

THALVIN
SA

CAPITAL SOCIAL : 25.000.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : DOMAINE DES
OULEB THALEB BENSLIMANE

RC : 29
تحاين مروقب حسيبيت وذشركة

بم ت�سى محضر ولجمحاة وذحيمة 
وستثنيئاة  بصفة  وملنح تا  وذحيد ة 
بتيريخ   THALVIN SA  ذشركة 
وذشركيء  قرر   2021 أغسطس   19
تحاين وملكتب BDO كمروقب حسيبيت 
وذشركة ملتا ثالث سنفوت ننتهي عنت 
وجتميع ولجمحاة وذحيمة وملفوف ة على 
حسيبيت وذسنة والجتميعاة وملنتهاة في 

31 ديسمبر 2023.

وذسجل  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ  بنسلامين  بمحكمة  وذتجيري 

12 أبريل 2022 نحت رقم 286.

99 P

 STE SKA
والخالص 86 سلفون - وذنيظفر

نـأسيس وذشـركـة
بيذنيطفر  عـرفي  عـ ت  بم ـتضـى 

اضـع  نـم   2022 أبريل   26 بـتـيريخ 

مـحـتادا  وذـ ـيتـفن وألسـيسـي ذـشـركـة  

وذـمسـؤاذـاـة :

وذـتسـمـاة : شـركـة   SKA  ش.م.م.  

وذـغرض والجـتمـيعـي :

والستغالل وذزروعي ؛

وذـحـمـلاـيت  جـمـاـع  عـيمة  ابـصـفـة 

نـرنـبـط  وذـتـي  اوذـحـ ـيريـة  وذـتـجـيريـة 

بـصـفـة مـبـيشـرا بـهـتف وذـشـركـة. 

 86 والخالص   : وذـمـ ر والجـتميعـي 

سلفون، وذنيظـفر.
 100.000  : وذشـركـة  وملـيل  رأس 

حـصـة من   1000 مـ ـسـم إذـى  درهـم  

فـئة 100 درهـم.

وذتـساـير:  تـسـير وذـشـركـة مـن طـرف 

اوذسات  كريم  دحمين  بن  وذسات 

وملفسياي وتفر.    

 وذـشـركيء :

بن دحمين كريم 500 حـصـة ؛

وملفسياي وتفر 500  حصة.

بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 

والبـتـتوئـاـة بيذنيظـفر بـتـيريـخ 9 ميي 2022 

نحت رقم  695.

100 P

HYDRO SOLUTION
نجزئة وذحمرون رقم 2825 سلفون

وذنيظفر

نـأسيس وذشـركـة
بيذنيطفر  عـرفي  عـ ت  بم ـتضـى 

اضـع  نـم   2022 أبريل   25 بـتـيريخ 

مـحـتادا  وذـ ـيتـفن وألسـيسـي ذـشـركـة  

وذـمسـؤاذـاـة :

 HYDRO شـركـة   : وذـتسـمـاة 

SOLUTION  ش.م.م.  

وذـغرض والجـتمـيعـي :

م يال وألشغيل وذطرق ولحضرية 

 - عيمة  محتوت  اونشيء  ان سام 

م يال والشغيل وذحمفماة اوذبنيء ؛

وذـحـمـلاـيت  جـمـاـع  عـيمة  ابـصـفـة 

نـرنـبـط  وذـتـي  اوذـحـ ـيريـة  وذـتـجـيريـة 

بـصـفـة مـبـيشـرا بـهـتف وذـشـركـة. 

وذـمـ ر والجـتميعـي : نجزئة وذحمرون 
رقم 2825 سلفون  وذنيظـفر.

رأس وملـيل وذشـركـة : 100.000 درهـم 

فـئة  من  حـصـة   1000 وذـى  مـ ـسـم 

100 درهـم.

وذتـساـير:  تـسـير وذـشـركـة مـن طـرف 

وذسات شرقي رفاق اوذسات وذفريي�سي 

قبيسة.    

 وذـشـركيء  :

شرقي رفاق 500 حـصـة ؛

وذفريي�سي قبيسة 500  حصة.

بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 

والبـتـتوئـاـة بيذنيظـفر بـتـيريـخ  28 أبريل 

2022 نحت رقم  672.

101 P

STE BENCIM
حي بفيرزوزون، وذنيظفر

نـأسيس وذشـركـة
بيذنيطفر  عـرفي  عـ ت  بم ـتضـى 

اضـع  نـم   2022 أبريل   8 بـتـيريخ 

مـحـتادا  وذـ ـيتـفن وألسـيسـي ذـشـركـة  

وذـمسـؤاذـاـة :

   STE BENCIM   وذـتسـمـاة : شـركـة

ش.م.م.

وذـغرض والجـتمـيعـي :

م يال والشغيل وذحمفماة اوذبنيء 

وذبضيئع  ت ل  وذبنيء  مفود  باع   -

لحسيب وذغير ؛

وذـحـمـلاـيت  جـمـاـع  عـيمة  ابـصـفـة 

نـرنـبـط  وذـتـي  اوذـحـ ـيريـة  وذـتـجـيريـة 

بـصـفـة مـبـيشـرا بـهـتف وذـشـركـة. 

حي بفيرزوزون    : وذـمـ ر والجـتميعـي 

وذنيظـفر.
رأس وملـيل وذشـركـة : 100.000 درهـم 

فـئة  من  حـصـة   1000 وذـى  مـ ـسـم 

100 درهـم.
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مـن  وذـشـركـة  تـسـير   : وذتـساـير 

طـرف وذسات ولحمفتي سحات اوذسات 

ولحمفتي مرزاق.    

 وذـشـركيء :

ولحمفتي سحات 500 حـصـة ؛

ولحمفتي مرزاق 500  حصة.

بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 

والبـتـتوئـاـة بيذنيظـفر بـتـيريـخ  20 أبريل 

2022 نحت رقم  ا63.     

102 P

STE MACELLUM NEGOCE
بشريك احات  

عميرا طيذفطاي وذطيبق وذثيني ش ة  
رقم  D3، بني وتصير، وذنيظفر

نـأسيس وذشـركـة
بيذنيطفر  عـرفي  عـ ت  بم ـتضـى 

اضـع  نـم   2022 أبريل   8 بـتـيريخ 

مـحـتادا  وذـ ـيتـفن وألسـيسـي ذـشـركـة  

وذـمسـؤاذـاـة :

 STE MACELLUM وذـتسـمـاة : شـركـة

NEGOCE   ش.م.م.  

وذـغرض والجـتمـيعـي :

وذسلع  انفزيع   انصت ر  وستيرود 

والستهالكاة ؛

وذـحـمـلاـيت  جـمـاـع  عـيمة  ابـصـفـة 

نـرنـبـط  وذـتـي  اوذـحـ ـيريـة  وذـتـجـيريـة 

بـصـفـة مـبـيشـرا بـهـتف وذـشـركـة. 

عميرا   : والجـتميعـي  وذـمـ ر 

   D3 طيذفطاي وذطيبق وذثيني ش ة رقم

بني وتصير  وذنيظـفر.

رأس وملـيل وذشـركـة : 100.000 درهـم  

فـئة  من  حـصـة   1000 وذـى  مـ ـسـم 

100 درهـم.

وذتـساـير:  تـسـير وذـشـركـة مـن طـرف 

وذسات ا محمتي جيهين.   

 وذـشـريك :

محمتي جيهين 1000 حـصـة.

بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 

والبـتـتوئـاـة بيذنيظـفر بـتـيريـخ  11 أبريل 

2022 نحت رقم  561.

103 P

STE SONAROUTE
SARL AU

على إثر قرور ولجمع وذحيم وملنح ت 
 STE ذشركة   2022 أبريل   28  فم 
شركة   SONAROUTE SARL AU
لوت مسؤاذاة محتادا لوت شريك 
درهم،   1.000.000 رأسميذهي  اوحت، 
حي   ،16 رقم  والجتميعي  ام رهي 
وذبحرواي،  عالل  ساتي  وذنهضة، 

نافلت ولخميسيت ن رر مي  لي :
من   : وذشركة  رأسميل  نخفاض 

1.000.000 إلى 100.000 درهمي.
محمت  وذسات   : ولحصص  تغاير 

بفيريك 1000 حصة.
تغاير في وذ يتفن وملؤسس ذلشركة.
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بتافلت 
بتيريخ 13 ميي 2022 نحت رقم 5ا2.
104 P

STE BEN.YO.ALPE SERVICE
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
18 أبريل 2022 بيذربيط ن رر مي  لي :

 STE BEN.YO.ALPE  : وذتسماة 
.SERVICE SARL AU
وذهتف والجتميعي :

وذتصت ر اوالستيرود ؛
وذتجيرا ؛

بصفة عيمة وذ ايم بكل وذحملايت 
بيملفضفع  مبيشرا  بصفة  وملتحل ة 
مميثل  مفضفع  بأي  أا   والجتميعي 

أا مرنبط.
 59 رقم  متجر   : والجتميعي  ومل ر 
شيرع وبن سيني، عميرا رقم 11، أكيل، 

وذربيط.
وذرأسميل : حتد رأسميل وذشركة 
في مبلغ 30.000 درهم م سم إلى 300 
حصة من فئة 100 درهم مفزعة على 

وذشكل وذتيلي :
 Mr ALPHONSE PEGGY وذسات

YONO U 100 حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

 Mr ALPHONSE  : وذتساير 

ذلشركة  مسير   PEGGY YONO U

الذك ملتا غير محتادا.

نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 

ذتى وملحكمة والبتتوئاة بيذربيط.

رقم وذسجل وذتجيري : 160201.
ذلباين اوذنشر

105 P

 QATAR MOROCCO OF

 SHORT
SARL AU

رقم وذسجل وذتجيري : 28231

شيرع محمت ولخيمس، عميرا 

وملست بل ش ة 3 وذطيبق وذثيني 

نيبريكت - سال

حل وذشركة
نبحي ملحضر قرور وذشريك وذفحات 

نم ن رير  2022 ميي   10  اوملؤرخ في 

مي  لي :

ولحل وملسبق ذلشركة.
كحالاي  محمت  وذسات  تحاين   

كمصفي ذهي.

نم ولحل بيمل ر والجتميعي ذلشركة 

ولخيمس  محمت  شيرع    : في  وذكيئن 

وذطيبق   3 ش ة  وملست بل  عميرا 

وذثيني نيبريكت، سال.

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بسال  وإلبتتوئاة  ذلمحكمة  وذتجيري 

 فم 12 ميي 2022 نحت رقم  38856
  ذلباين

106 P

EMPOWER BUSINESS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت 

رأسميذهي : 100.000 درهم

 ومل ر والجتميعي: رقم 6ا وذش ة 

رقم 2 شيرع ع بة وكتول، وذربيط

حل وذشركة
نبحي ملي جيء في محضر ولجمع وذحيم 

والجتميعي  بيمل ر  وملنح ت  والستثنيئي 

بتيريخ 22 ميرس 2022 ن رر مي  لي :

22 ميرس  حل وذشركة وبتتوء من 
.2022

وبروء  خيذت  وذنفيذر  وذساتا  منو 
بتو ة  نيريخ  من  نحفظ  ادان  نيمي 

نشيط وذشركة حتى  فمني هذو.
بيذحنفون  وذتصفاة  مكين  تحاين 
شيرع   2 وذش ة رقم  6ا  رقم   : وذتيلي 

ع بة وكتول وذربيط.
نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
 2022 ميي   12 في  بيذربيط  وذتجيرية 

نحت رقم 586ا12.
اهذو بمثيبة م تــطف ابـــاين

107 P

 CAFE RESTAURANT BAB
LAALOU

 SARL
شركة  لوت مسؤاذاة محتادا
 برأسميل قتره : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 18 زت ة بيب ذحلف 
وذربيط
تغايروت

ولجمع  محضر  في  جيء  ملي  نبحي 
بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي   وذحيم 

29 تففمبر 2021 ن رر مي  لي :
 100 ب امة  حصة   500 نففيت 
طرف  من  وذفوحتا  ذلحصة  درهم 
ذصيلح  وذرحام  عبت  بفجات  وذسات 

وذسات بيزاي عبت وذحزيز.
عبت  بفجات  وذسات  وست يذة 
امنحه  كمسير  منصبه  من  وذرحام 
بتو ة  من  نحفظ  ادان  نيمي  وبرءو 

نشيط وذشركة إلى  فمني هذو.
بيزاي  وذسات  وذفردي  وإلمضيء 

عبت وذحزيز.
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  إلى 

بشريك اوحت.  
اضع قيتفن أسي�سي جت ت مرفق 

بمي سبق من وذتحت الت.    
نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 
ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 

12 ميي 2022 نحت رقم587ا12.
اهذو بمثيبة م تطف اباين

108 P
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HS CLINIC
نأسيس شركة

نم  بيذربيط  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

اوذتي نحمل ولخصيئص وذتيذاة  :
.HS CLINIC : وذتسماة

.SARL : وذصفة وذ يتفتاة
وذهتف والجتميعي : 

اجفد  بيلجميل  مع  وذحني ة 
منشأا) ؛

وستيرود ا نصت ر ؛
تسفيق مستحضروت وذتجمال.

درهم   100.00  : رأسميل وذشركـة 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم ذلحصة وذفوحتا مفزعة   100

على وذشكل وذتيلي :  
وذساتا صففاي بلحرج 500 حصة ؛
وذساتا هجر وذبيرادي 500 حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
ومل ر وإلجتميعي : ضي ة عفو عميرا 

11، طيبق 2 ش ة 5 أكتول وذربيط.
اهجر  بلحرج   صففاي   : وملسير ن 

وذبيرادي.
وذسجل وذتجيري :  160101.

109 P

 STE CENTRE DE
 SUPERIORITE RABAT POUR

LES FORMATIONS PRIVE
SARL

 RC : 160063
ميي   5 بتيريخ  عرفي  ع ت  حسب 
2022 نم نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا بيلخصيئص وذتيذاة :
 STE CENTRE  : وذشركة  تسماة 
 DE SUPERIORITE RABAT POUR

.LES FORMATIONS PRIVE
وملسيرا،  شيرع   970  : وذحنفون 
وملنزه،  حي  ا  وذش ة  وذثيني،  وذطيبق 

يح فب وملنصفر، وذربيط.

إكميل  مترسة   : وذشركة  هتف 
وذتحلام ادراس خصفصاة.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
م سم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم م سمة كيذتيلي :
 فنس حلي 500 حصة ؛
رضفون حلي 500 حصة.

99 سنة بتو ة من   : متا وذشركة 
نيريخ وذتسجال في وذسجل وذتجيري.

:  فنس حلي مسير  مسير وذشركة 
وذشركة ملتا غير محتادا.

وملحكمة  في  وذتسجال  نـم  اقت 
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 56اا12.
110 P

CEF TECH ENERGIES
SARL AU

رأسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : نجزئة عين وذراز، 
رقم 113، وملركز وذصخيروت، نميرا

إعالن عن قفل وذتصفاة
بم ـتضـى عـ ت عـرفي بتميرا بتيريخ 
شركة  شركيء  قرر   2022 ميي   5 
»س و ف نيش وتيرجي« ش.ل.م.م ش.ا 

مي  لي :
»س و ف  قفل وذتصفاة ذشركة 
ش.ل.م.م ش.ا اتحاين  نيش وتيرجي« 
كمصفي  وذسحمياي  وشرف  وذسات 
هف  وذتصفاة  اعنفون  ذلشركة 
وملركز   ،113 رقم  نجزئة عين وذراز، 

وذصخيروت، نميرا.
بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 
 8100 والبـتـتوئـاـة بتميرا نحت رقم  

بتيريخ 16 ميي 2022.
111 P

 GOLD TRAVAUX ET
SERVICE
SARL AU

رأسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : عميرا 30 وذش ة 8 
زت ة مفالي وحمت ذفكالي، حسين، 

وذربيط
بـتـيريخ  عـرفي  عـ ت   بم ـتضـى 
نأسيس شركة  نـم   2022 أبريل   27
نرففو سيرفيس«  »كفذت  نحمل وسم 
وملميزوت  على  نتففر  ش.ا  ش.ل.م.م 

وذتيذاة :

ومل ر والجتميعي : عميرا 30 وذش ة 

8 زت ة مفالي وحمت ذفكالي، حسين، 

وذربيط.

وذهتف والجتميعي :

باع وملحتوت وملكتباة  أثيث وملكتب) ؛

وذتجيرا ؛

م يال أشغيل مختلفة.

متا والستمرور : 99 سنة.
رأس ومليل : 100.000 درهم م سم 

إلى 1000 حصة من فئة 100 درهم 

مفزع كمي  لي :

وذسات عبت وذنيصر وملتفكل 1000 

حصة.

عبت  وذسات  تحاين  نم   : وذتساير 

وذنيصر وملتفكل كمسير ذلشركة ملتا 
زمناة غير محتادا.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

ذتكفين  بحت وقتطيع %5   : وألربيح 

وذ يتفني،  فزع  والحتايط  صنتاق 

وذبيقي على وذشركيء حسب حصصهم.

بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 

وذسجل  نحت  بيذربيط  وذتجيرية 

وذتجيري رقم  160219.

112 P

OUEST AGGLOS
SARL

شركة محتادا وملسؤاذاة
رأس ومليل : 300.000 درهم

ومل ر والجتميعي : رقم 6 زت ة مصر، 

ش ة رقم 1، وذطيبق وذسفلي، 

وذ ناطرا

سجل نجيري رقم : 9269ا  

والستثنيئي  وذحيم  ولجمع  بمفجب 

أبريل  ا  وملنح ت بم ر وذشركة بتيريخ 

2022 ن رر مي  لي :

نففيت حصص :

ملكاة  في  حصة   3000 نففيت 

وذسات  إلى  وذهرا�سي  فنس  وذسات 

وملصطفى عتور.

وملصطفى  وذسات  أصبو  ابذذك 

ذلشركة  وذفحات  وذشريك  عتور 

بيمتالكه جماع ولحصص.

تحاين مسير جت ت ذلشركة :
وذهرا�سي  فنس  وذسات  وست يذة 
اتحاين  ذلشركة،  كمسير  مهيمه  من 
وذسات وملصطفى عتور مسيرو جت تو 

ذهي ذفترا غير محتادا.
عتور  وملصطفى  وذسات   تفلى 
وذفثيئق  جماع  على  وملنفرد  وذتفقاع 

وملتحل ة بيذشركة.
بيملـحـكـمة  وذـ ـيتـفتـي  وإل ـتوع  نـم 
والبـتـتوئـاـة بيذ ناطرا بـتـيريـخ 12 ميي 

2022 نحت رقم 7ا913.
113 P

SEBOU PEINTURE
 شركة محتادا وملسؤاذاة 

لوت وذشريك وذفوحت
رأس ومليل : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : زواية زت ة طنجة 
ازت ة م، إقيمة بهي رقم 3، وذ ناطرا

سجل نجيري رقم : 6875ا  
والستثنيئي  وذحيم  ولجمع  بمفجب 
وملنح ت بم ر وذشركة بتيريخ 16 سبتمبر 

2020 ن رر مي  لي :
ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 
بزواية  وذكيئن  وذتجيري  وملحل   : إلى 
بهي  إقيمة  م،  ازت ة  طنجة   زت ة 

رقم 3، وذ ناطرا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 25 تففمبر 

2020 نحت رقم 80215.
114 P

OPTIRESEAU
 SARL

أبتير زا ش.ل.م.م
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

وذرأسميل : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : شيرع بفركفن، زت ة 
جحفر وبن حبيب، إقيمة مشيريق 2 

 وذطيبق 1 رقم 3، 
وذتور وذباضيء

نأسيس
 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في نيريخ 
وذباضيء،  بيذتور   2021 تففمبر  ا2 
لوت  وألسي�سي ذشركة  وذ يتفن  حرر 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وملفوصفيت 

وذتيذاة :
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لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا.

 OPTIRESEAU  : والسم والجتميعي

SARL »أبتير زا ش.ل.م.م«.

ختميت   : والجتميعي  وملفضفع 

مختلفة في وذبنيء.

شيرع بفركفن،   : ومل ر والجتميعي 
إقيمة  حبيب،  وبن  جحفر  زت ة 
وذتور   ،3 رقم   1 وذطيبق   2 مشيريق 

وذباضيء.

وملتا : 99 سنة.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

م سمة  درهم   100.000 والجتميعي 

من  وجتميعاة  حصة   1000 على 

مكتتبة في  درهم ذلفوحتا،   100 فئة 

وملجمفع كلهي كمي  لي :

وذسات وذبصري وملهتي 600 حصة ؛

وذساتا ملجيهتي سيرا 00ا حصة.

وذسات  إلى  به  عهت   : وذتساير 

وذبصري وملهتي ملتا غير محتادا.

تسجال  نم   : وذتجيري  وذسجل 

وذشركة ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذتور 

وذباضيء بتيريخ 9 ديسمبر 2021 نحت 
رقم 989ا52.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

بتيريخ  وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 

9 ديسمبر 2021 نحت رقم 803769.

115 P

 AGRO SPRAY DRONE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت

    رأسميذه : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 13 شيرع محمت 

ولخيمس نجزئة وذيسر وذطيبق 

وذثيذث على وذيسير،  برشات

نأسيس
بتيريخ  عرفي  ع ت   بمفجب 

وملصيدقة  نمت    2022 وبريل   20

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  على 

احات  بشريك  محتادا   مسؤاذاة 

لوت ولخصيئص وآلناة :

 AGRO  : وذتجيرية  وذتسماة 

.SPRAY DRONE

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
مسؤاذاة محتادا بشريك احات .

وذهتف : 
لوت   وذفالحاة   وآلالت  وستحميل 

محرك ؛
وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وذتجيرية وملرنبطة بصفة مبيشرا أا 

غير مبيشرا بنشيط وذشركة.
13 شيرع محمت   : ومل ر والجتميعي 
ولخيمس نجزئة وذيسر وذطيبق وذثيذث  

على وذيسير برشات.
درهم   100.000  : ومليل  رأس 
م سمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.
وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

غير  ملتا  محيد  بنحسف   : وذتساير 
محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
 والبتتوئاة ببرشات بتيريخ ا ميي 2022 

نحت رقم س.ت 16571.
116 P

 ACHRAF AGRO DRONE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت
    رأسميذه : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي: ش ة رقم  ا وذطيبق 
وألال إقيمة قيدر مرس ولخير، نميرا

نأسيس
بتيريخ  عرفي  ع ت   بمفجب 
على  وملصيدقة  نمت   2022 أبريل   8
لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

لوت ولخصيئص وآلناة :
 ACHRAF  : وذتجيرية  وذتسماة 

.AGRO DRONE
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
وذهتف:  وستحميل وآلالت وذفالحاة  

لوت محرك.  
وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
مبيشرا  بصفة  وملرنبطة   وذتجيرية 

أا غير مبيشرا بنشيط وذشركة.
ومل ر والجتميعي : ش ة رقم ا وذطيبق 

وألال إقيمة قيدر مرس ولخير، نميرا.

درهم   100.000  : ومليل  رأس 

م سمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

ملتا  ولحسين  والشرف   : وذتساير 

غير محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

والبتتوئاة بتميرا بتيريخ 15 أبريل 2022 

نحت رقم س.ت 7ا1360.

117 P

 LIZARDER AGRO

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

    رأسميذه : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي: ش ة رقم  ا وذطيبق 

وألال إقيمة قيدر مرس ولخير، نميرا

نأسيس
بمفجب ع ت عرفي بتيريخ 8 أبريل 

وذ يتفن  على  وملصيدقة  نمت   2022

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  لوت ولخصيئص وآلناة :

 LIZARDER  : وذتجيرية  وذتسماة 

.AGRO

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.

وذهتف :

لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 

محرك ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 

مبيشرا  بصفة  وملرنبطة   وذتجيرية 

أا غير مبيشرا بنشيط وذشركة.

ا  رقم  ش ة   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق وألال إقيمة قيدر مرس ولخير 

نميرا.

رأس ومليل : 100.000 درهم م سمة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

غير  ملتا  جميل  عزيز   : وذتساير 

محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

والبتتوئاة بتميرا بتيريخ 15 أبريل 2022 

نحت رقم س.ت 9ا1360.

118 P

STE CBEN DRONE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : ش ة رقم 6 وذطيبق 

رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا  - 

ساتي بنفر

نأسـاـــس 
بتيريخ  عرفي  ع ت   بمفجب 

وملصيدقة  نمت   2022 أبريل   15

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  على 

مسؤاذاة محتادا  لوت ولخصيئص 

وآلناة :

 CBEN  : وذتجيرية  وذتسماة 

.DRONE

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.

وذهتف : 

لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 

وملحرك ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 

غير  أا  مبيشرا  بصفة  وملرنبطة 

مبيشرا بنشيط وذشركة.

 6 رقم  ش ة   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا 

ساتي بنفر.  

رأس ومليل : 100.000 درهم م سمة 

درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

وذسات شفقي وحمت ملتا  وذتساير: 

غير محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

بتيريخ  بنفر  بساتي   والبتتوئاة 

26 أبريل 2022 نحت رقم س.ت 3279.

119 P
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 STE ALFALLAH DRONE
SERVICE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي: ش ة رقم 6 وذطيبق 
رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا  

ساتي بنفر
نأسـاـــس 

بتيريخ عرفي  ع ت   بمفجب 
وملصيدقة  نمت   2022 أبريل   28  
لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  على 
مسؤاذاة محتادا  لوت ولخصيئص 

وآلناة :
 STE ALFALLAH : وذتسماة وذتجيرية

.DRONE SERVICE
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.
وذهتف: 

لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 
وملحرك ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وملرنبطة بصفة مبيشرا أا غير مبيشرا 

بنشيط وذشركة.
 6 رقم  ش ة   : والجتميعي  ومل ر 
وذطيبق رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا 

ساتي بنفر.  
رأس ومليل : 100.000 درهم م سمة 
درهم   100 حصة من فئة   1000 إلى 

ذلحصة وذفوحتا.
وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

وذسات خيملتني عثمين   : وذتساير 
ملتا غير محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
والبتتوئاة بساتي بنفر بتيريخ ا ميي 

2022 نحت رقم س.ت 3291.
120 P

AGRIMANORD
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 23 شيرع وتفول 
عميرا فلفري 11 مكتب رقم ا 

وذ ناطرا
نأسـاـــس 

ميي    2 بمفجب ع ت عرفي بتيريخ 
وذ يتفن  على  وملصيدقة  نمت   2022
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  لوت ولخصيئص وآلناة :

  : وذتجيرية  وذتسماة 
.AGRIMANORD SARL

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
مسؤاذاة محتادا.

وذهتف : 
لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 

وملحرك ؛
وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وملرنبطة بصفة مبيشرا أا غير مبيشرا 

بنشيط وذشركة.
وتفول  شيرع   23 والجتميعي:  ومل ر 
ا  رقم  مكتب   11 فلفري  عميرا 

وذ ناطرا.  
درهم   100.000   : ومليل  رأس 
م سمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.
وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

دوداش  حسن  وذسات   : وذتساير 
ملتا غير محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
ميي   13 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم س.ت 65253.
121 P

STE DRONAG MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي: ش ة رقم 6 وذطيبق 

رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا  - 
ساتي بنفر
نأسـاـــس 

بتيريخ  عرفي  ع ت   بمفجب 
نمت وملصيدقة على   2022 أبريل   15
وذ يتفن وألسي�سي ذشركة لوت مسؤاذاة 

محتادا  لوت ولخصيئص وآلناة :
 STE  : وذتجيرية  وذتسماة 

.DRONAG MAROC
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.
وذهتف : 

لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 
وملحرك ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وملرنبطة بصفة مبيشرا أا غير مبيشرا 

بنشيط وذشركة.

 6 رقم  ش ة   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق رقم 2 شيرع عالل بن عبت هللا 

ساتي بنفر.  
رأس ومليل : 100.000 درهم م سمة 

درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 

ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

بفشاير  جالل  وذسات  وذتساير: 

غير  ملتا  فرد في  حسن  اوذسات 

محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

والبتتوئاة بساتي بنفر بتيريخ ا ميي 

2022 نحت رقم س.ت 3289.

122 P

HALIF EL FELLAH
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي: 23 شيرع وتفول 

عميرا فلفري 11 مكتب رقم ا  

وذ ناطرا

نأسـاـــس 
بمفجب ع ت عرفي بتيريخ   2 ميي  
وذ يتفن  على  وملصيدقة  نمت   2022

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  لوت ولخصيئص وآلناة:

 HALIF EL   : وذتجيرية   وذتسماة 

.FELLAH SARL

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.

وذهتف : 

لوت  وذفالحاة  وآلالت  وستحميل 

وملحرك ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 

وملرنبطة بصفة مبيشرا أا غير مبيشرا 

بنشيط وذشركة.

شيرع وتفول   23  : ومل ر والجتميعي 

ا  رقم  مكتب   11 فلفري  عميرا 

وذ ناطرا .  
درهم   100.000  : ومليل  رأس 

م سمة إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

وذتساير: وذسات بن هلف كريم ملتا 

غير محتادا.

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

ميي   13 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم س.ت 65255.

123 P

AUDIT ACCOUNTING & ASSISTANCE

 ،E شيرع ولحسن وذثيني، طريق وذشيطئ وذحميرا

رقم 2، وذطيبق وألال، جنيح ب، وذصخيروت

BIO KONETOIRE
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

 الوت شريك منفرد 

رأسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : زت ة 25 رقم 10 

حي وذرشيد، وذربيط

رقم وذسجل وذتجيري : 160205

نأسيس شركة  
.BIO KONETOIRE : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا الوت شريك منفرد.

وذشريك وذفحات : وذسات ولحصبياي 

عيدل.

وذهتف والجتميعي : ممفل حفالت.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.

ومل ر والجتميعي : زت ة 25 رقم 10 

حي وذرشيد، وذربيط.

وذتساير : سيتم تساير وذشركة من 

طرف وذسات ولحصبياي عيدل ملتا 

غير محتدا.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذ يتفني بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط.

 رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

وذتجيري  وذسجل  في  وذت اات  نم 

نحت  بيذربيط  وذتجيرية   بيملحكمة 

رقم 160205 بتيريخ 13 ميي 2022.

124 P
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TRANS MZAN
 SARL AU

ش.م.م ش.ا

نأسيس شركة
 بم ت�سى ع ت عرفي مسجل بتيريخ 

إتجيز  نم  بيذربيط،   2022 ميي   9

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

وذشريك  الوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات مميزوتهي كيذتيلي :

 TRANS MZAN   : وذتسماة   -  1

.SARL AU

2 - وألهتوف والجتميعاة :

عيمة  بصفة  مختلفة  أشغيل 

اوذصنيعاة  وذتجيرية  وذحملايت  كل 

عالقة  ذهي  وذتي  اومليذاة  اوذح يرية 

شأنهي  من  اوذتي  وذشركة  بنشيط 

وملسيهمة في ننماة وذشركة ؛

جماع وألشغيل وملتحل ة بختميت 

ت ل وذبضيئع.
 100.000  : رأسميل وذشركة   -  3

حصة من   1000 إلى  درهم م سمة 

في  100 درهم ذلحصة وذفوحتا،  فئة 

ملكاة :

وذساتا ائيم مزون 1000 حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا   - ا 

وذتأسيس وذنهيئي.

8ا  عميرا   : والجتميعي  ومل ر   -  5

ش ة 1، شيرع فيل اذت عمير، أكتول، 

وذربيط.

وذساتا ائيم مزون   : وذتساير   -  6

ذلبطيقة  ولحيملة  محتدا،  غير  ملتا 

اوذسيكنة   AE37131 رقم  وذفطناة 
رقم ا1 وذحميرا 28 باتي سكن، عيمر 

ولجنفباة، سال.

7 - وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر 

ديسمبر من كل سنة مي عتو   31 إلى 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

8 - نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

سجلت  وذشركة  بيذربيط  وذتجيرية 

وملحكمة  ذتى  وذتجيري  وذسجل  في 

وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 160231 

 فم 16 ميي 2022.

125 P

ARCHE GROUPE
 SARL

نأسيس شركة
 بم ت�سى ع ت عرفي بيذربيط بتيريخ 
وذنظيم  اضع  نم   ،2022 أبريل   5
وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 
طرف  من  وذتيذاة  وملميزوت  لوت 

وذشريكين وملذكفرين أسفله :
 ARCHE GROUPE   : وذتسماة 

.SARL
وذبرج،  زت ة   9  : والجتميعي  ومل ر 
حسين،  وألال،  وذطيبق   ،6 وذش ة 

وذربيط.
وذهتف :

اوذتساير  وذتتبير  في  وستشيروت 
Conseil de gestion ؛
وذتكفين وملستمر ؛

وذتعم وملتر�سي اولجيمعي ؛
نأجير وملكينب.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
إنشيء وذشركة.

وذسنة ومليذاة : نبتتئ بفينو  ني ر إلى 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
وذشركة  رأسميل  إن   : وذرأسميل 

قت حتد في مبلغ 100.000 درهم.
وذشريك  1) : أحمت أميراش ؛
وذشريك  2) : ذطافة روم�سي.

وذتساير : أحمت أميراش.
اقت نم وإل توع بمحكمة والبتتوئاة 
 2022 أبريل   25 في  وذربيط  بمت نة 

رقم وإل توع 075ا12.
126 P

RABAT NEW SPIRIT
 SARL

 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
نم نحرير وذ يتفن   ،2022 أبريل   26
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا.
.RABAT NEW SPIRIT  : وذتسماة
ومل ر والجتميعي : فاال وميل، شيرع 

وملحيريف، وذطايروت، وذربيط.
وذهتف : صيذفن وذتجمال.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي ذلشركة.

درهم   100.000  : ومليل  رأس 

فئة  من  حصة   1000 على  م سمة 

100 درهم ذكل اوحتا.

تساير وذشركة من طرف   : وإلدورا 

وذساتا وحمني بشرى.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

وذتجيرية بيذربيط  فم 16 أبريل 2022 

نحت رقم 661ا12.

127 P

MOUMEN VISIONET

 SARL AU

اضع  نم  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

وذفحات  وذشريك  مسؤاذاة محتادا 

بيلخصيئص وذتيذاة :

 MOUMEN   : وذتسماة 

.VISIONET

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا وذشريك وذفحات.

وذهتف والجتميعي :

صينع تظيروت  وذبصرييت  نيجر) 

 نيجر) باع بيذت ساط ؛

وذبصرييت  وذصينع).

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

درهم   100.000  : وذرأسميل 

مفزعة على وذشكل وذتيلي :

فتاى مفمن 1000 حصة.

وذحنفون والجتميعي : نجزئة ذفراكي 

مكيزا رقم 3، وذحميرا 62، حي كريمة، 

سال.

نبتتئ فينو   : وذسنة والجتميعاة 

 ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

نم وإل توع وذ يتفني رقم وذسجل 

بسال  والبتتوئاة  ذلمحكمة  وذتجيري 

رقم 8ا388 بتيريخ 12 ميي 2022.

128 P

LL CARS
SARL

محرر  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

تظيم  نكفين  نم   2022 أبريل   22
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  أسي�سي 

وملحتادا  خصيئصهي كيذتيلي :
.LL CARS : وذتسماة

 وذهتف : نميرس وذشركة وألهتوف 
وذتيذاة :

ولجت تا  وذسايروت  وستيرود 
اوملستحملة ؛

والستيرود اوذتصت ر ؛
وستيرود محتوت وإلسحيف اوذحتيد.
بلفك س   2 أمل   : ومل ر والجتميعي 

حي يح فب وملنصفر، وذربيط.
 100.000  : رأس ومليل والجتميعي 
حصة قامة   1000 درهم م سم إلى 

كل اوحتا 100 درهم.
وذتساير : نم تحاين وذسات ولحسين 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  وزمي، 
كمسير   C507127 رقم  وذفطناة 

احات ذلشركة املتا غير محتادا.
اضع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذضبط  كتيبة  ذتى  وذ يتفني  ومللف 
بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

وذسجل وذتجيري 160259.
129 P

HERMOSA CAR
SARLAU

بم ت�سى جمع عيم وستثنيئي حرر 

في وذربيط 16 ميي 2022 قرر وذشريك  
HERMOSA CAR ذلشركة  وذفحات 
ش.م.م لوت وذشريك وذفحات مي  لي :  
11.000 حصة من طرف  نففيت 
وذسات  إلى  وملنتصر  محمت  وذسات 

 فنس وذرهفني.
محمت وملنتصر  وست يذة وذسات  

من منصبه كمسير ذلشركة.
وذرهفني  وذسات  فنس  تحاين 
وذبطيقة  رقم  ذلشركة  احات  كمسير 

. BL159684 وذفطناة رقم
تحت ل وملفود 6، 7 ا13 من وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة.
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نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 

نحت  بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة 

688ا12 بتيريخ 17 ميي 2022.

130 P

MEDZ
 TECHNOPOLE حل دان نصفاة

D’OUJDA
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 2.408.056.700

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : ESPACE

 OUDAYAS, AVENUE MEHDI

 BEN BARKA ET AVENUE

 ANNAKHIL - HAY RIAD -

RABAT

R.C N° 20365

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 

بتيريخ 31 ديسمبر 2020 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

وذشركة  حل  ن رر 
دان   TECHNOPOLE D’OUJDA

نصفاتهي الذك بحت دمجهي إلى شركة 

.MEDZ

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 17 ميي 2021 

نحت رقم ا177.

131 P

MEDZ
حل دان نصفاة ذشركة 

AGROPOLIS
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 2.408.056.700

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : ESPACE

 OUDAYAS, AVENUE MEHDI

 BEN BARKA ET AVENUE

 ANNAKHIL - HAY RIAD -

RABAT

R.C N° 20365

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 

بتيريخ 31 ديسمبر 2020 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

 AGROPOLIS ن رر حل وذشركة 
إلى  بحت دمجهي  دان نصفاتهي الذك 

.MEDZ شركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2021 نحت رقم اا50.
132 P

MEDZ
 حل دان نصفاة ذشركة

OUED FES 
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 2.408.056.700
DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : ESPACE
 OUDAYAS, AVENUE MEHDI

 BEN BARKA ET AVENUE
 ANNAKHIL - HAY RIAD -

RABAT
R.C N° 20365

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 
بتيريخ 31 ديسمبر 2020 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :
 OUED FES وذشركة  حل  ن رر 
إلى  بحت دمجهي  دان نصفاتهي الذك 

.MEDZ شركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 3ا50.
133 P

 ATLANTIC FREE ZONE
INVESTMENT

 حل دان نصفاة ذشركة
MIDPARC INVESTMENT 

SOCIETE ANONYME
 AU CAPITAL DE 257.863.000

DIRHAMS
 SIEGE SOCIAL : ATLANTIC FREE

 ZON INVESTMENT, R N4,
 COMMUNE AMER SEFLIA -

KENITRA
R.C N° 35873

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 
بتيريخ 31 ديسمبر 2019 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

 MIDPARC وذشركة  حل  ن رر 
INVESTMENT دان نصفاتهي الذك 
 ATLANTIC شركة  إلى  دمجهي  بحت 

.FREE ZONE INVESTMENT
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   8 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2020 نحت رقم 5578.
134 P

الشركة املدنية العقارية للبناء 
أونيكرون

255 زت ة ولحسامة وذهرهفرا نميرا
سجل نجيري رقم 72531 مشطب 

علاه
بيلجريتا  وملنشفر  ذإلعالن  نبحي 
ا99ا وذصيدرا بتيريخ  وذرسماة عتد 
16  فذاف 2008 اوذذي نشر فاه خطأ 

مي  لي :
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
وذتجيري  بيذسجل  تسجالهي  نم  كمي 
 2008 7  فتاف  ملت نة وذربيط بتيريخ 

نحت رقم ا5577.
  رأ كمي  لي :

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   2008 17  فتاف  بتيريخ 

ا5577.
وذبيقي دان تغاير.

بمثيبة م تطف اباين

135 P

LE MONDE DES COMPTES

ABED MARKETING GROUP
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
بيذربيط  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
اضع  نم   2022 ا1  فتاف  بتيريخ 
لوت  ذلشركة  وألسي�سي  وذنظيم 
بيلخصيئص  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذتيذاة :
 ABED MARKETING : وذتسماة 

.GROUP
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصاغة 

وملسؤاذاة وملحتادا.

شيرع   ،30 رقم   : ومل ر والجتميعي 

 ،8 وحمت وذفكالي حسين، ش ة رقم 

وذربيط.

غي ة وذشركة : إتتيج حافوني.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

م سمة على وذشركيء كيآلتي :

 700  : عبات  وإلذه  عبت  وذسات 

أتصبة.

 300  : عبات  وذت ن  تفر  وذسات 

أتصبة.

وملجمفع : 1000 أتصبة.

من  وذشركة  تساير   : وذتساير 

طرف وذسات رشات بيي بصفته مسير 

ذلشركة ملتا غير محتادا.

بيذسجل  وذت اات  نم   : ثيتاي 

وذتجيري بيملحكمة وذتجيرية نحت رقم 

159001 بتيريخ 30 تففمبر 2022.
بمثيبة م تطف اباين

136 P

EWANE ASSETS
حل دان نصفاة ذشركة 

TECHNOPOLIS RABATSHORE
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 954.624.900

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : BATIMENTS

 ADMINISTRATIF PARC

 TECHNOPOLIS ROCADE RT

SALE - 11100 SALA ELJADIDA

 R.C N° 14591

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 

بتيريخ ا2 ديسمبر 2018 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

 TECHNOPOLIS ن رر حل شركة

RABATSHORE دان نصفاتهي الذك 

 EWANE شركة  إلى  دمجهي  بحت 

.ASSETS

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فينو  ني ر  بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2019 نحت رقم 103.

137 P
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EWANE ASSETS
حل دان نصفاة ذشركة
CASANEARSHORE

SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 954.624.900

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : BATIMENTS

 ADMINISTRATIF PARC

 TECHNOPOLIS ROCADE RT

SALE - 11100 SALA ELJADIDA

 R.C N° 14591

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 

بتيريخ ا2 ديسمبر 2018 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

شركة  حل  ن رر 

نصفاتهي  دان   CASANEARSHORE

 EWANE الذك بحت دمجهي إلى شركة

.ASSETS

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذربيط بتيريخ فينو فبرو ر 

2019 نحت رقم 3615.

138 P

 STE BELKACEM

 DES TRAVAUX

TOPOGRAPHIQUES
»SBTOP«

SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت

وذحيم  ولجمع  ملحضر  طب ي 

والستثنيئي وملنح ت في 19 أبريل 2022 

»SBTOP« SARL AU شركة  ذشركة 

بشريك  محتادا  مسؤاذاة  لوت 
اوحت رقم وذت اات بيذسجل وذتجيري 

: 79511 وذربيط، ن رر مي  لي :

ت ل ومل ر والجتميعي ذلشركة من 

2 شيرع  170 ش ة  11 نجزئة بيلخير 

ولحسن وألال نميرا.

3 عميرا  11 وذطيبق  إلى ش ة رقم 

صفيء اهجر شيرع وذنصر مكنيس.

نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كينب 
2022 نحت رقم  16 ميي  بيذربيط في 

666ا12.
139 P

COCO CREPES
SARL AU

 COCO CREPES  : وسم وذشركة 
.SARL AU

وذهتف والجتميعي : غرفة شيي.
اوقع  محل   : والجتميعي  ومل ر 
بيذحميرا 307 وقيمة وألميتة وملسيرا 1 

نميرا.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
م سمة ذـ 1000 حصة من فئة 100 
درهم ذلحصة وذفوحتا ذفيئتا وذسات 

محمت حمزا كالي.
حمزا  محمت  وذسات   : وذتساير 

كالي.
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
 : بتميرا  والبتتوئاة  ذلمحكمة 

.136093
140 P

PUZZLE EVENT
SARL AU

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
بيذربيط في 18 أبريل 2022، نم إنشيء 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا شريك 

اوحت بيلخصيئص وذتيذاة :
 PUZZLE EVENT SARL : وإلسم 

.AU
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

م سمة على 100 حصة.
شيرع   15  : وذشركة  عنفون 

وألبطيل، رقم ا، أكتول، وذربيط.
إلدورا  تصيئع   : وملؤسسة  هتف 

ولحتث.
وملسيرا غزالن تتفي.

وذضريبة وملهناة : 08ا25710.
وذسجل وذتجيري رقم : 160055.

بيملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع   
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 2ااا12 

بتيريخ 9 ميي 2022.
141 P

 ATLANTIC FREE ZONE

INVESTMENT
 ATLANTIC حل دان نصفاة ذشركة

FREE ZONE MANAGEMENT
SOCIETE ANONYME

 AU CAPITAL DE 257.863.000

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : ATLANTIC FREE

 ZONE INVESTMENT, R N4,

 COMMUNE AMER SEFLIA -

KENITRA

R.C N° 35873

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في وذربيط 

بتيريخ 31 ديسمبر 2020 ذلجمع وذحيم 

والستثنيئي ذشركة ماتز :

 ATLANTIC وذشركة  حل  ن رر 

 FREE ZONE MANAGEMENT

إلى  بحت دمجهي  دان نصفاتهي الذك 

 ATLANTIC FREE ZONE شركة 

.INVESTMENT

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   23 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 81282.

142 P

SAFTOP
س.ت 52761 وذربيط

بم ت�سى محضر ولجمع وذحيم   -  I

أبريل   11 في  وملنح ت  والستثنيئي 

 »SAFTOP« 2022، قرر شركيء شركة

ش.م.م مي  لي :

وألسي�سي  وذنظيم  مطيب ة   -  1

وملنظم   93-30 وذ يتفن  مع  ذلشركة 

اوملسح  وذطبفغروفي  وملهنتس  ملهنة 

وذح يري.

وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   -  2

ذلشركة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  II

 26 بيذربيط  فم  وذتجيرية  وملحكمة 

ميي 2022 نحت رقم 650ا12.

143 P

CABINET OFISCONSEIL

PRESTIGIA LUXE
SARL AU

تغايروت مختلفة
وذحيم  ولجمع  متواالت  إثر  على 

 17 بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي 

شركة  مسيهمف  قرر   2022 ميرس 

وذتي   PRESTIGIA LUXE SARL AU

 333  فجت م رهي والجتميعي بيملحل 

نجزئة باتي سكن عيمر ذبروهمة طريق  

قتاس ذحاي تا سال : 

1 - تغاير مسيرا وذشركة : وست يذة 

وذساتا مريم بفساف اتحاين مسير 

جت ت وذسات رشات ولحبشياي.

وألسيساة  وذ فوتين  تغاير   -  2

ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   20 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1ا387.

144 P

GCPTT
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 ،2022 أبريل  ا1  بتيريخ  وذربيط 

مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

محتادا :

.GCPTT SARL AU : وإلسم

وألشغيل   : والجتميعي  وذهتف 

وذطبفغروفاة.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا :

محمت وذايمني : 1000 حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ج،  عميرا   ،1 بتر  وقيمة   : ومل ر 

ش ة 2، مجمفعة ب، عين وذحفدا.

وملسير : محمت وذايمني.
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وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
 : بتميرا  والبتتوئاة  ذلمحكمة 

.136277
145 P

BHS ENGINEERING
 SARL

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
2022، قت  وذربيط بتيريخ فينو أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وملحتادا.
 BHS ENGINEERING : وذتسماة

 .SARL
ومل ر : ا، زت ة اود زيز، وذش ة 7، 

أكتول، وذربيط.
مكتب   : والجتميعي  وذهتف 

دروسيت وملسح اوذبحفث.
وملتا : 99 سنة.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   100 إلى  م سمة 

1.000 درهم ذلحصة وذفوحتا :
كتاش فتاحة : ا3 حصة.
حلامة حسفني : 33 حصة.
ذالى آ ت سحات : 33 حصة.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
وذحاي�سي  وذحيلي  عبت   : وملسير 
غير  ملتا  مسير   I539666 ب.ا  رقم 

محتادا.
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  نم 
نحت   2022 ميي   17 بيذربيط بتيريخ 

رقم 160257.
146 P

FIDUCIAIRE OUASTAFI ABDERRAHIM

 Siège  : Rue caid Driss Cherradi N° 3 App

N°3 KHOURIBGA

Tel : 0523564118 / 0652479677

 STE FALFER IMPORT
EXPORT
SARL AU

 I 97 YASSMINA 1 : ومل ر والجتميعي
 TR 2 »MAGASIN« KHOURIBGA

(M 
نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة 

لوت وذشريك وذفحات
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم نأسيس شركة   ،2022 ميي   10  
وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذفحات بيملفوصفيت وذتيذاة :

 STE FALFER : وذتسماة وذ يتفتاة

.IMPORT EXPORT SARL AU

وذشكل وذ يتفني : شركة محتادا 

وملسؤاذاة لوت وذشريك وذفحات.

مبلغ   : والجتميعي  وذرأسميل 

100.000 درهم م سمة كمي  لي :

حصة   1000 فيذت  وذسات  حيى 

ب 100 درهم ذلحصة.

والجتميعي  وملفضفع 

 IMPORTATION ET  :

.EXPORTATION

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيس.

 I 97  : والجتميعي  ومل ر 

 YASSMINA 1 TR 2 »MAGASIN«

.KHOURIBGA (M 

ذلشركة  كمسير  عانت   : وذتساير 

ملتا غير محتادا وذسات  حيى فيذت 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
.Q3رقم 7967ا

ذتكفين   %5 بحت خصم   : وألربيح 

نفزيع  وذ يتفني  تم  والحتايطي 

وذفيئض حسب مي   رره وذشريك.

وإل توع وذ يتفني : وإل توع وذ يتفني 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة 

2022 نحت  16 ميي  بخريبكة بتيريخ 
رقم 338 امسجلة بيذسجل وذتجيري 

بخريبكة نحت رقم 7627.

147 P

» FIDUCIAIRE » FIRCOFISC NEW

 B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT  

BAHA

TEL: 05 28-81-96-40

FAX: 05 28-81-96-41  

 STE GREEN ONI ALPHA
  SARL

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

  إعالن عن نأسيس
عرفي  ع ت  بم ت�سى   -  1

حررت  ببافكرى  2022/ا07/0 

قفوتين شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت خصيئصهي كيذتيلي:

 STE GREEN ONIشركة : والسم 

.ALPHA

ت ل وذبضيئع لحسيب   : وألهتوف 

وذغير.
111 نجزئة  : رقم  ومل ر والجتميعي 

وإلخالص بافكرى وشتفكة و ت بيهي.

سنة وبتتءو من نيريخ   99  : وملــتا 

وذتأسيس وذنهيئي.

في  حتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

إلى  م سم  درهم   100.000 مبلغ 

1000 حصة بثمن 100 درهم ذلفوحت 

مفزع كيذتيلي :

 1000  : عزيز  فضالي  وذسات   -

حصة.

وملجمفع : 1000 حصة.                                      

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

كل  من  دجنبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.

وذشركة  بتساير  :   فم  وذتساير 

فضالي  وذسات  محتادا  غير  املتا 

عزيز.          

وإلمضيءوت  نكفن   : وإلمضيءوت 

ذسات  ف ط  اوالجتميعاة  وذبنكاة 

فضالي عزيز.         

نم   : وذ يتفني  وإل توع   -  2

وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع 

بتيريخ  بإتزكين  والبتتوئاة  بيملحكمة 

09/05/2022 نحت رقم875. 

148 P

ELECTRO BODY
ش.م.م لوت وذشريك وذفحات

10 زت ة ولحرية وذطيبق وذثيذث 

مكتب رقم 5 وذتور وذباضيء

وتتهيء عملاة نصفاة وذشركة
ولجمع  محضر  بم ت�سى   -  1

وذتور  في  وملؤرخ  والستثنيئي  وذحيم 

وذباضيء بتيريخ 7 أبريل 2022 ذشركة 

لوت  ش.م.م   ELECTRO BODY

وذشريك وذفحات ن رر مي  لي : 

- وذفحص اوملصيدقة على حسيب 

وذتصفاة وذنهيئي ذلشركة.

اإخالء طرف وآلنسة  تام  إبروء   -

حفصة من مهمة وذتصفاة.

- إنهيء عملاة وذتصفاة.

وملحنفية  وذشخصاة  وختفيء   -
ش.م.م   ELECTRO BODY ذشركة 

لوت وذشريك وذفحات.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  2
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بيذتور وذباضيء بتيريخ  10 ميي 2022  

نحت رقم 823392.
باـــين مختصر 

149 P

NCMA
ش.م.م

شيرع وذزرقطفني إقيمة لي أاراتجي 
رقم 83 ش ة 18 - مروكش

وتتهيء عملاة نصفاة وذشركة
1 - بم ت�سى محضر ولجمع وذحيم 
وذباضيء  وذتور  في  وملؤرخ  والستثنيئي 
ذشركة   2021 ديسمبر   10 بتيريخ 

NCMA ش.م.م ن رر مي  لي : 
- وذفحص اوملصيدقة على حسيب 

وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة.
اإخالء طرف وذسات زكريي  إبروء   -

أ فب من مهمة وذتصفاة.
- إنهيء عملاة وذتصفاة.

وملحنفية  وذشخصاة  وختفيء   -
ذشركة NCMA ش.م.م.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  2
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بمروكش بتيريخ  5 أبريل 2022  نحت 

رقم ا9اا13.
باـــين مختصر 

150 P

أسينونكس ترونس
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بشريك احات  
في   مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم اضع وذ يتفن   ،2022 أبريل    29
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
لوت  احات  شريك  لوت  وملحتادا 

ولخصيئص وذتيذاة : 
وذتسماة : أسينفتكس نرانس.

وملفضفع والجتميعي :
ت ل بري ذلبضيئع تايبة خن وذغير.
وملصحفبة  غير  وألمتحة  ت ل 

بذايهم.
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وذحبفر اوذشحن اوملنياذة اوذن ل 

وملئفي.

وسترود انصت ر جماع وملنتفجيت 

وألعميل  مختلف  اننفاذ  اوملفود 

اوذتأجير  اوملباحيت  اوملشتر يت 

اوذتسفيق اوذصايتة اوإلصالح اوذن ل 

اوذتالي،  وذفطني  وذصحات ن  على 

وذطيزجة  وألسميك  احفظ  وذتخزين 

اوملجمتا اجماع وملنتجيت اوملأكفالت 

وملحلاة  وذففوكه  كذوذك  وذبحرية 

اوذتاذاة نجيرا ولخضير نأجير جماع 

اسيئل وذن ل وذبري.

وذغاير  اوسترود قطع  باع،  شروء، 

ألعميل  وذالزمة  وألداوت  لجماع 

وإلصالح اوذصايتة وملاكيتاكاة.

 – 2ا8  مكتب  والجتميعي:  ومل ر 

وذطيبق ا – عميرا 8 – خلاج وذنخال 

ففتتي أكيد ر.  

من  سنة   99 في  حتدت   : وملتا 

نيريخ نأسيس وذشركة وذنهيئي.

حتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

وذرأسميل في 100.000 درهم م سمة 

إلى 1000 حصة وجتميعاة من قامة 

100 درهم ذكل حصة.

 : محمت  عاللي  ذلسات  مملفكة 

قامة  من  وجتميعاة  حصة   1000

بمسيهمة  حصة  ذكل  درهم   100

قترهي  100.000 درهم).  

نم تحاين ذلسات عاللي   : وذتساير 

غير  ملتا  ذلشركة  مسير  محمت 

محتدا.

بيذنسبة ذلتفقاع 

صحاو   بشكل   ملزمة   وذشركة  

بتفقاع  احات  ذلسات عاللي محمت مع 

ولحق في إمكيتاة تحين ممثل ذهي.

نبتتئ من فينو    : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر  من كل   ني ر ا ننتهي في 

سنة. 

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم 

بيڭود ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   12/05/2022 بتيريخ 

.109776

151 P

سوين موڨ
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا  
في   مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  نم اضع   ،2022 ميي    06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا لوت ولخصيئص وذتيذاة : 

وذتسماة: سفين مفڨ.

وملفضفع والجتميعي :

  qaudا سفينغ  سايروت  نأجير 

وذنيرية اوذهفوئاة اجماع  اوذتروجيت 

وألنشطة وملاكيتاكاة اوملميثلة.

وذرييضاة  وألنشطة  إدورا 

اوذترفيهاة اوذفحيذايت.

وإلقيمة وذسايحاة اوذتمفين.

نركاب ت يط باع مختلفة دوخل 

باع  نجيروذسمك،  وذب يذة،  وملخام   

وألكسيسفوروت، .....إلخ).

وستيرود انصت ر تسفيق سايروت 

اأعميل  وذغاير  اقطع  سفينغ 

نصت ر وملفود وذطباحاة أا  وذصايتة، 

وملصنحة وملغرباة أا وألجنباة اجماع 

بهي من  اوملنتجيت وملصرح  وألصنيف 

قبل وذتسماة ولجمركاة وملغرباة .

اوذتاوئر  ولجفالت  ننظام 

اوذرحالت بجماع أتفوعهي .

ننظام وذنتاوت اومل�سي اوذتسلاة 

اوذرييضاة  وذسايحاة  اوذفحيذايت 

اوذث يفاة اأي حتث متحلق بهي.

رقم  مكتب   : والجتميعي  ومل ر 

-53وذطيبق -4ومليمفتاة –شيرع حسن 

بفنحميني ف أش500 –حي وذتوخلة-

أكيد ر.  

من  سنة   99 في  حتدت   : وملتا 

نيريخ نأسيس وذشركة وذنهيئي.

حتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

وذرأسميل في 100.000 درهم م سمة 

إلى 1000 حصة وجتميعاة من قامة 

100 درهم ذكل حصة.

 BAILLON Jean Andre وذسات 

وجتميعاة  حصة   275   :  Roger

حصة  ذكل  درهم   100 قامة  من 

بمسيهمة قترهي  27.500 درهم). 

 RICHARD Michel Jean وذسات 
من  وجتميعاة  حصة   275   :  Paul
قامة 100 درهم ذكل حصة بمسيهمة 

قترهي  27.500.00 درهم).  
  ASIKOGLU MEHMET: وذسات 
 100 حصة وجتميعاة من قامة   50
قترهي  بمسيهمة  حصة  ذكل  درهم 

 5.000 درهم). 
وذسات إدزراد أحمت : 350 حصة 
درهم ذكل   100 وجتميعاة من قامة 
قترهي  35.000  بمسيهمة  حصة 

درهم).
 50  : عبتهللا  حسي ني  وذسات 
حصة وجتميعاة من قامة 100 درهم 
ذكل حصة بمسيهمة قترهي  5.000 

درهم).
وذتساير : نم تحاين  كل من وذسات 
 BAILLON اوذسات  أحمت  إدزراد 
Jean Andre Roger  مسير ن ذلشركة 

ملتا غير محتدا.
بيذنسبة ذلتفقاع :

صحاو   بشكل   ملزمة   وذشركة  
بتفقاع  مشترك ذلسات إدزراد أحمت 
 BAILLON Jean Andre اوذسات 
Roger  عن أي مبلغ  زيت عن 30.000 

درهم.
صحاو   بشكل   ملزمة   وذشركة  
بتفقاع  منفصل ذلسات إدزراد أحمت 
 BAILLON Jean Andre ذلسات  أا 
Roger  عن أي مبلغ أقل عن 30.000 

درهم.
نبتتئ من فينو    : وذسنة ومليذاة 
ديسمبر من كل   31  ني ر ا ننتهي في 

سنة. 
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم 
بيڭود ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   12/05/2022 بتيريخ 

 .109778
152 P

KACIMI IMMO
SARL
نأسيس

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 
والستثنيئي وملنح ت  فم ا أبريل 2022 

نأسيس شركة بيذصفيت وذتيذاة :

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
وملسؤاذاة وملحتادا.

 KACIMI«  : والجتميعي  وذل ب 
.IMMO« SARL

وذرأسميل : 100.000 درهم مفزعة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ذلحصة وذفوحتا.
ومل ر والجتميعي : عميرا 90 ش ة 
وذرحمن  عبت  مفالي  شيرع   5 رقم 

خريبكة.
مفضفع وذشركة : منحش ع يري.

وذتساير : يحفد تساير وذشركة إلى 
وذسات  يسين قيسمي.

وذشركيء : 
 700  : قيسمي  محمت  وذسات 

حصة.
وذسات عبت وذفتيح قيسمي : 300 

حصة.
وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

نهي ة شهر ديسمبر.
وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
 196 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 
وذسجل   2022 أبريل   27 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 7609.
153 P

UNIK LINK
SARL
نأسيس

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 
ميرس   28 وملنح ت  فم  والستثنيئي 
بيذصفيت  شركة  نأسيس   2022

وذتيذاة :
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا.
 UNIK LINK«« : وذل ب والجتميعي

.SARL
وذرأسميل : 100.000 درهم مفزعة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ذلحصة وذفوحتا.
ومل ر والجتميعي : عميرا 90 ش ة 
وذرحمن  عبت  مفالي  شيرع   5 رقم 

خريبكة.
: م يال أعميل  وذشركة  مفضفع 

مختلفة أا وذبنيء، وستيرود انصت ر.
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وذتساير : يحفد تساير وذشركة إلى 
وذسات وذبحري حكام.

وذشركيء : 
0ا3   : حكام  وذبحري  وذسات 

حصة.
 330  : عيئشة  مريب  وذساتا 

حصة.
 330  : بسمة  وذبحري  وذساتا 

حصة.
وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

نهي ة شهر ديسمبر.
وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
 197 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 
وذسجل   2022 أبريل   27 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 7611.
154 P

BRICO HL SERVICES
SARL AU
نأسيس

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 
فبرو ر   23 وملنح ت  فم  والستثنيئي 
بيذصفيت  شركة  نأسيس   2022

وذتيذاة :
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.
 BRICO HL«  : وذل ب والجتميعي 

.SERVICES« SARL AU
وذرأسميل : 100.000 درهم مفزعة 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ذلحصة وذفوحتا.
ومل ر والجتميعي : عميرا 90 ش ة 
وذرحمن  عبت  مفالي  شيرع   5 رقم 

خريبكة.
: م يال أعميل  وذشركة  مفضفع 
أعميل  وذبستنة،  وذبنيء،  أا  مختلفة 

وذتنظاف.
وذتساير : يحفد تساير وذشركة إلى 

وذساتا مريم حلمنيش.
وذشركيء : 

 1000  : حلمنيش  مريم  وذساتا 
حصة.

وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 
نهي ة شهر ديسمبر.

نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

 138 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

وذسجل   2022 ميرس   23 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 7537.

155 P

EL ABDOUNI PROD
SARL AU

نأسيس
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

فبرو ر   22 وملنح ت  فم  والستثنيئي 

بيذصفيت  شركة  نأسيس   2022

وذتيذاة :

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

 EL«  : والجتميعي  وذل ب 

.ABDOUNI PROD« SARL AU

وذرأسميل : 100.000 درهم مفزعة 

على 1000 حصة من فئة 100 درهم 

ذلحصة وذفوحتا.

أاالد  داور   : والجتميعي  ومل ر 

مسحفد بني خلف خريبكة.

مفضفع وذشركة : نرباة وذتاوجن، 

والستيرود اوذتصت ر انيجر.

وذتساير : يحفد تساير وذشركة إلى 

وذسات  فسف زهر وذلال.

وذشركيء : 

وذسات  فسف زهر وذلال : 1000 

حصة.

وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

نهي ة شهر ديسمبر.

نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

ا10  رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

وذسجل   2022 ميرس   3 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 7505.

156 P

STE HADSA SERVICES
حل وذشركة

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

فبرو ر   20 وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2011 مي  لي :

حل وذشركة بيالجميع.

تحاين وذسات حيضر صيلح كمنفت 

ذتصفاة وذشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

 2017 ميرس   8 بتيريخ   2017/81

وذسجل وذتجيري رقم 1253.

157 P

SET BUSINESS
SARL

نصفاة وذشركة
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

أكتفبر   10 وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2019 مي  لي :

ولحسيبيت  باين  على  وملفوف ة 

ولختيماة ذلتصفاة.

نصفاة وذشركة بيإلجميع.

انبرئة  ذلشركة  وذنهيئاة  وذتصفاة 

لمة وملصفي.

ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  تحاين 

كمكين ذلتصفاة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

 659 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

وذسجل   2021 ديسمبر  ا2  بتيريخ 

وذتجيري رقم 7ا51.

158 P

SET BUSINESS
SARL

حل وذشركة
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

11  فتاف  وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2019 مي  لي :

حل وذشركة بيالجميع.

بفذفيز  فنس  وذسات  تحاين 

كمصفي ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

 658 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

وذسجل   2021 ديسمبر  ا2  بتيريخ 

وذتجيري رقم 7ا51.

159 P

VITROPLANT MAROC
SARL AU

تحت ل
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

ديسمبر   29 والستثنيئي وملنح ت  فم 

2020 تحت ل مي  لي :

1 - تحت ل نشيط وذشركة ب : 

إضيفة تسفيق وذنبينيت وذطباة، 

بيذت ساط  وذتجمال  نجيرا منتجيت 

اإتتيج مفود كامياية.

حذف : نجماع وذنبينيت وذحطرية 

اوذطباة.

عبت  علالف  وذسات  تحاين   -  2

مع  ذلشركة  احات  كمسير  ولحفاظ 

قبفل وست يذة وذسات علالف رباع.

وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   -  3

ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

 2021 فبرو ر   25 بتيريخ  2021/ا7 

وذسجل وذتجيري رقم : 5ا12.

160 P

SMART IMPEX
SARL AU

تحت ل
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

ميرس  ا1  وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2022 تحت ل مي  لي :

من  حصة   1000 نففيت   -  1

وذسات بيعاة إبروهام إلى وذسات بيعاة 

محمت.

محمت  بيعاة  وذسات  تحاين   -  2
قبفل  مع  ذلشركة  احات  كمسير 

وست يذة وذسات بيعاة إبروهام.

عن  وذشركة  نشيط  تحت ل   -  3

طريق : 

إضيفة ننظاف وملخيزن اوملكينب، 

نأجير وملحتوت وذصنيعاة أا وألداوت 

وآلذاة.

إذغيء نشيط : نجيرا وذغيز بيلجملة، 
وستيرود انصت ر قطع وذغاير م يال 

أعميل مختلفة.
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وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   - ا 
ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
ا16  رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 
وذسجل   2022 أبريل   13 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 91ا5.
161 P

JOBS TOWN
SARL
تحت ل

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 
تففمبر  ا2  وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2021 تحت ل مي  لي :
والجتميعي  ومل ر  نحفيل   -  1
ذلشركة إلى وذحنفون وذكيئن بيذرقم 8ا 
وذطيبق وألال اوذثيني اوذثيذث سيحة 

وملجيهت ن خريبكة.
وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   -  2

ذلشركة.
وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
 76 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 
وذسجل   2022 27  ني ر  بتيريخ 

وذتجيري رقم : 6667.
162 P

CASH BAY 7
SARL

إنشيء فرع ذلشركة
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 
ميرس   18 وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2022 تحت ل مي  لي :
 35  : في  ذلشركة  فرع  إنشيء   -  1

نجزئة وبن خلتان خريبكة.
نحفيل   : وذشركة  مفضفع   -  2

وألمفول.
3 - وذتساير : يحفد تساير وذشركة 
كمسيرا  حنين  قبيلي  وذساتا  إلى 

احاتا ذلشركة.
وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   - ا 

ذلشركة.
وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 
 150 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 
وذسجل   2022 ميرس   30 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 6769.
163 P

EURO WEX

SARL AU

تحت ل
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  نم 

31  فذاف  وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2013 تحت ل مي  لي :

عبت  وتجالي  وذسات  تحاين   -  1

مع  ذلشركة  احات  كمسير  وذرحام 

قبفل وست يذة وذسات مفعمال عبت 

وذلطاف.

وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   -  3

ذلشركة.

وملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع 

 81 رقم  نحت  بخريبكة  والبتتوئاة 

وذسجل   2022 فبرو ر   21 بتيريخ 

وذتجيري رقم : 1391.

164 P

STE.LE CASTELO SPA

نأسيس شركة
 6 مسجل  عرفي   ع ت  بم ت�سى 

لوت  شركة  إنشيء  نم   2022 ميي 

بيلخصيئص  محتادا  مسؤاذاة 

وذتيذاة :

.LE CASTELO SPA : وذتسماة

درهم   10.000.00  : ومليل  رأس 

 100 100 حصة ب امة  م سمة على 

درهم ذلحصة.

م ر وذشركة : وذففيق 1370 نميرا.

هتف وملؤسسة :  وذحني ة بيلجميل.

وذشريكين اوملسير ن ذلشركة ملتا 

غير محتادا.

وذساتا ذالى ففزي.

وذساتا حلامة ففزي.

 136295 رقم  وذتجيري  وذسج 

بيملحكمة وإلبتتوئاة نميرا.

بيملحكمة   : وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   15 بتيريخ  بتميرا  وإلبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1011.

165 P

 CABINET D’ANALYSE Y& F

ASSOCIES
SARL

RC :57473

وإلستثنيئي  وذحيم  ولجمع  إطير  في 

 CABINET D’ANALYSE ذشركة 

محتادا  شركة   Y& F ASSOCIES

أبريل   13 بتيريخ  وملنح ت  وملسؤاذاة 

سكتفر  بيذربيط  وذكيئنة   2022

حي  عميرا أ،   2 إقيمة وذ رايين   ،23

وذرييض.

نجيال مسيهمفو وذشركة بيإلجميع 

على مي  لي :

ولحل وذنهيئي ذلشركة.

نم وإل توع وذ يتفني ذلشركة ذتى 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

2022 نحت رقم  11 ميي  بيذربيط في 

507ا12.

166 P

BCV

مكتب وإلستشيرا وذ يتفتاة بيذربيط

وذهينف : 01ا0537295

 AMIF
SARL AU

حل مسبق ذلشركة
RC N°122917/RABAT

ش.د.م.م

برأسميل : 100000 درهم

وإلستثنيئي  وذحيم  ذلجمع  نبحي 

وملنح ت بتيريخ فينو ميرس 2022 قرر 

وذشريك وذفحات مي  لي :

حل مسبق ذلشركة مع وذشراع في 

وذتصفاة وبتتوء من وذتيريخ وملذكفر.

حتد م ر وذتصفاة في نجزئة رقم 

ا123 حي وذففيق نميرا.

 نفذاة وذسات مفالي عبت وذسالم

 ا وذزايت كمصفي ذلشركة.

 : وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 

بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

123879 في 18 أبريل 2022.

167 P

STE.DIVELS COFFEE POOL
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
م رهي بفيس رقم 31/33، شيرع عبت 

وذكريم ولخطيبي م.ج
رأسميذهي وإلجتميعي : 100.000 

درهم
نل ته  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 
وألستيلا فيطمة وذزهروء محلي مفث ة 
بفيس بتيريخ 11 ا30 ديسمبر 2020.
ففت وذسات أحمت وملسايح جماع 
وذتي  ملكهي  وإلجتميعاة  ولحصص 
حصة إجتميعاة   500 اوملمتمثلة في 
 DIVELS COFFEE POOL في شركة 
SARL ادذك ذلسات كميل وبن دهيش.
كمي ففت وذسات عبت وذفتيح وذزهر 
ودري�سي بم ت�سى ع ت نفثا ي نل ته 
وألستيلا فيطمة وذزهروء محلي مفث ة 
جماع   2021 ا1  ني ر  بفيس بتيريخ 
وذتي  ملكهي  وإلجتميعاة  ولحصص 
إجتميعاة  حصة   500 في  اوملتمثلة 
 DIVELS COFFEE POOL في شركة 

SARL ادذك ذلسات كميل وملروبطي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
 2021 سبتمبر   17 بتيريخ  بفيس 
رقم  نحت  بفيس  وذتجيري  بيذسجل 

168ا/2021.
بمثيبة م تطف من د فون

وألستيلا فيطمة وذزهروء محلي 

مفث ة بفيس

168 P

STE.CHENDA
 SARL

A ASSOCIE UNIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات
م رهي وإلجتميعي : قطحة رقم اا 
شيرع 11  ني ر وذحيبت وملريني سيب ي
رأسميذهي وإلجتميعي : 100.000 

درهم
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
فيطمة  وألستيلا  نل ته  وإلستثنيئي 
بتيريخ بفيس  مفث ة  محلي   وذزهروء 

 ا1 أبريل 2022.
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ذلشركة  وذفحات  وذشريك  قرر 
لوت مسؤاذاة محتادا تغاير وذهتف 
 CHENDA  وألسي�سي ذلشركة وملسميا
SARL  A ASSOCIE UNIQUE حاث 

أصبحت وذشركة تهتف إلى :
وذفيخرا  وملالبس  باع  في  نيجر 

اعيذاة ولجفدا بيذت ساط.
كل  اكتذك  وملالبس  أتفوع  كيفة 
وملتحل ة  اوملستلزميت  وملحتوت 

بأهتوف وذشركة.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بفيس  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
بتيريخ 6 ميي 2022 بيذسجل وذتجيري 

بفيس نحت  رقم 2387.
بمثيبة م تطف من د فون

وألستيلا فيطمة وذزهروء محلي

 مفث ة بفيس

169 P

ALAOUI MRANI FRERES
S.A.R.L

RC :20893
وذغير  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى  
فإن   2022 أبريل   27 وذحيدي بتيريخ 
 ALAOUI : وذشركيء اوملسير ن ذشركة
شركة   MRANI FRERES S.A.R.L
احات  بمسير  وملسؤاذاة  محتادا 
درهم  0.000.00ا60.0  رأسميذهي 
ام رهي وإلجتميعي ا1 زت ة أركين أ حي 

وذنرجس وذطيبق وذروبع رقم 8 فيس.
قرر مي  لي :

علفي  محمت  وذسيدا  وست يذة 
مروني  علفي  خيذت  اوذسات  مروني 
من  مروني  علفي  سحات  اوذسات 

منيصبهم كمسير ن ذلشركة.
وذحلفي  أحمت  وذسات  تسماة 
وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل  وملتغري 
احات  كمسير   C637103 رقم 

ذلشركة.
باع جماع حصص وذشركة ذصيلح 
وذسات أحمت وذحلفي وملتغري ولحيمل 

.C637103 ذلبطيقة وذفطناة رقم
ذتى  نم  قت  وذ يتفني  وذفضع  إن 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 
نحت   2022 ميي   13 بتيريخ  بفيس 

رقم 2525.
وملسير

170 P 

YOURA FOOD
SARL AU

في مسجل  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم  قت  بيذربيط   2022 أبريل   25  
وذسات  فنس  وملسير  وست يذة 
من  حصة   500 انففيت  ولجفهري 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
ذلسات  وململفكة   YOURA FOOD
رشات  وذسات  إلى  ولجفهري  فنس 

اوكفز.
وذشركة  نحفذت  ذذذك  تتاجة 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  إلى 

بشريك احات.
وذتجيري  بيذسجل  وذت ات  رقم 
 RC 38833بيملحكمة وإلبتتوئاة بسال

609ا3.
171P

SOPHADIM SA
رأسميذهي : 21.000.000.00 درهم

م رهي وإلجتميعي : بيذتوروذباضيء 8 
زت ة عمير وبن  يسر بالفت ر

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
شركة  في  وملسيهمين  عن  وذصيدر 
رأسميذهي   SOPHADIM SA
م رهي  درهم   21.000.000.00
زت ة   8 بيذتوروذباضيء  وإلجتميعي 
عمير وبن  يسر بالفت ر بيذتوروذباضيء 
مي  قرر وذشركيء   2012 ميي   8 بتيريخ 

 لي :
بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
إنشيء  درهم عن طريق   7.000.000

أسهم جت تا ت ت ة.
وإلصتور  اأحكيم  شراط 
ملجلس  وملمنفحة  اوذصالحايت 

وإلدورا.
وملؤس�سي  وذغرض  نحت ث 

ذلشركة.
تحت ل وذنظيم وألسي�سي.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وذسجل 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذتجيري 
بتيريخ  بيذتوروذباضيء   وذتجيرية 

28 فبرو ر 2013 .
ذلخالصة اوذباين

172 P

مكتب وألستيلا  يسمانة وذحلفي سال بطيتة
زت ة عبتا إقيمة إدريس وذثيني مكتب ا

 SOCIETE MEDBLUE

TRADING
S.A.R.L

A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00

DHS

بم ت�سى ع ت عرفي مفثق بتيريخ 

محمت  قرروذسات   ،2021 8  فتاف 

وذشريك  بصفته  صيري  بن  هشيم 

 MEDBLUE ذشركة  وذفحات  اوملسير 

مسؤاذاة  لوت  شركة   TRADING

محتادا بشريك احات مي  لي :

تغاير ومل ر وإلجتميعي ذلشركة من 

 HAY RYAD وذحنفون وذكيئن بيذربيط

 AV. ELARAAR SEC 13 LOT 03

إلى  حيز مكتبي مسيحته  APPT 11 

 RABAT بيذربيط  كيئن  30م2  

 SOUISSI LOT 1 N°33 RUE DU

.PRINCE SIDI MOHAMED

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   10 بتيريخ 

. 3318
وألستيلا  يسمانة وذحلفي

173 P

 SOCIETE ENTIB DE

TRAVAUX AU
بتيريخ وملؤرخ  وذح ت   بمفجب 

وملشيرك  قرر   2021 ديسمبر   31  

وملنفرد مي  لي :

وذشركة  رأسميل  نخفاض 

إلى  درهم   20000000.00 من 

طريق  عن  درهم   12000000.00

قترهي  وذتي  ولخسيرا  ومتصيص 

13996000.00 درهم.
وذبيقي  من  وذشركة  رأسميل  رفع 

قتره  بمي  ولخسيرا  ومتصيص  بحت 

اوذزييدا  درهم  000.00ا600 

ولحسيب  من  ومل يصة  طريق  عن 

قتره  مي  وذفحات  ذلشريك  ولجيري 

5996000.00 درهم.

وذشركة  رأسميل  ذاصبو 

12000000.00 درهم.

وإل توع وذ يتفني : ذ ت نم وإل توع 

وذسجل  شحبة  وإلبتتوئاة  بيملحكمة 

وذتتوري بتميرا بتيريخ 8 ميرس 2022 

نحت عتد 7620.

174 P

PROMOPTYPE 
SARL AU

بمفجب وذح ت 20 ديسمبر 2021 

قررولجمع وذحيم ذلشركة مي  لي:

وذفسخ وملسبق ذلشركة.

تحاين مصفي ذشركة وذسات عبت 

وذرحام مجات.

بيذحنفون  وذتصفاة  م ر  نحت ت 
وذطيئروت  حي  وذغرب  زت ة   9 وذتيلي 

وذربيط.

وإل توع وذ يتفني : ذ ت نم وإل توع 

ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 

16 ميرس 2022 نحت عتد 123023.

175 P

وئتميتاة وذبغال

محيسبمحتمت

عضف بجمحاة وئتميتايت وذشميل أفانفر أشغيل 

وملحيسبة

نأسيس وذشركيت

9 شيرع فيس وذطيبق وألال رقم 1 طنجة

وذهينف اوذفيكس : 0539932167

fiduciairebghiel@ : وذحنفون وإلذكتراني

gmail.com

SWIPEWIRE
SARL

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

RC : N°127181 

مؤرخ  عرفي  سنت  بم ت�سى 

نم   ،2022 أبريل   13 بطنجة  فم 

لوت  ذشركة  وذ يتفني  وذنظيم  اضع 

مسؤاذاة محتادا حاث أن مميزوتهي 

وألسيساة هي وذتيذاة :

 : وإلجتميعاة  وذتسماة 

.SWIPEWIRE

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا.
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وذهتف :

جماع ولختميت وإلعالماة.

ماتون  في  دروسيت،وستشيروت 

وذتسفيق.

وإلشهير عن طريق والتترتيت.

نطفير وملفوقع وذبرمجة إلخ...

وذتصت ر اوإلستيرود.

وذحملايت  كل  شمفذاة،  اأكثر 

وذصنيعاة،  ومليذاة،  وذتجيرية، 

أا  ورنبطت  وذح يرية  اغير  وذح يرية 

أا  أعاله،  وألسي�سي  بيذهتف  نرنبط 

قيبلة ذكي تسيعت على ننماة أنشطة 

وذشركة. 

كفنفباة  إقيمة   : وإلجتميعي  ومل ر 

 3 وذطيبق  االمرنين  كتهة  زت ة  زواية 

ش ة رقم ا2 طنجة.

وملتا : 99 سنة وتطالقي من لحظة 

نأسيسهي وذنهيئي.
رأس   : وإلجتميعي  ومليل  رأس 

مبلغ  في  حتد  قت  وإلجتميعي   ومليل 

إلى  مجزأ  درهم   100.000.00

قامة  لوت  إجتميعاة  حصة   100

1000.00 ذكل اوحتا اقت خصصت 

ذفيئتا.

عيطف  قيسمي  وذسات 

50.000.00 درهم.

أنس  محمت  وجفيت  وذسات 

50.000.00 درهم.

وملجمفع : 100.000.00 درهم

وذسات قيسمي عيطف   : وذتساير 

عاني  أنس  محمت  وجفيت  اوذسات 

مسيرون ذلشركة ذفترا غير محتادا.

وذسنة وإلجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر.

إتجيزه  نم  قت  وذ يتفني  وإل توع 

بيملحكمة  وذضبط  كتيبة  ذتى 

ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

وذشركة   253660 رقم  نحت   2022

ذطنجة  وذتجيري  بيذسجل  سجلت 

نحت وذرقم وذتحلالي 127181.
مستخرج مطيبق ذألصل

وذبغال محمت كميل

176 P

 SOCIETE STATION

PERIPHERIQUE
شهر مستخرج من وذنظيم وألسي�سي

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

5  ني ر 2022 نم نأسيس شركة لوت 

شريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

احات على وذشكل وذتيلي :

 STATION  : وذشركة  تسماة 

.PERIPHERIQUE

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

شريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

احات.

غرض وذشركة :

 محطة وذفقفد.

م هى، مطحم، مسبو.

زت ة   1 وذرقم   : وإلجتميعي  ومل ر 

وذسلطين حي والمل بركين.

متا  نحت ت  نم   : وذشركة  متا 

أق�سى  كحت  سنة   99 في  وذشركة 

اكذو  وذسيبق  ولحل  حيالت  عتو  مي 

حيالت وذتمت ت اوذكل اف ي ذل فوتين 

وذسيرية وملفحفل.

رأس ميل وذشركة : نم نحت ت رأس 

ميل وذشركة في 100000.00 درهم نم 

ن ت مهي ت تو.

محمت  وبروهامي  وذسات 

100000.00 درهم.

وملجمفع : 100000.00 درهم.

وذشريك وذفحات : وذسات وبروهامي 

ولحيمل  ولجنساة  مغربي  محمت، 

رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

زت ة  بيذرقم1  وذ يطن   FA34774

شريك  بركين  والمل  حي  وذسلطين  

امسير احات في وذشركة.

انلزم  وذشركة  تسير   : وذتساير 

محمت  وبروهامي  وذسات  بإمضيء 

ذبطيقة  ولحيمل  ولجنساة  مغربي 

 FA34774 رقم  وذفطناة  وذتحريف 

زت ة وذسلطين  حي  وذ يطن بيذرقم1 

احات  اشريك  مسير  بركين  والمل 

وذ يتفتاة  بيملسيئل  مي  تحلق  كل  في 

اوإلدورية اومليذاة ذلشركة.

وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 

وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 

نحت   2022 فبرو ر   3 بتيريخ  ببركين 
رقم 2022/80.

177 P 

HAMAD HAMAD IMMO
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
اممثل  وملسير  محضر  بم ت�سى 

ديسمبر   25 بتيريخ  وملنح ت  وذشركة 

قرر وذشريك وذفحات ذشركة   ،2021

HAMAD HAMAD IMMO  شركة 

رفع  على  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 
 300000.00 من  وذشركة  رأسميل 

درهم،   63.00000.00 إلى  درهم 

وذشركة  مت فتاة  روسملة  بفوسطة 

درهم   6000000.00 ب  انخفاضهي 

 6 وذفصل  تحت ل  نم  ذذذك  انبحي 

ذلشركة،  وألسي�سي  وذ يتفن  من  ا7 

بيقي  أته ذم  حتث أي تغاير في  كمي 

ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  تصفص 

الذك على وذشكل وذتيلي :

وذفصل وذسيدس :

حميد  زركاط  وذسات 

6300000.00 حصة.

وملجمفع : 6300000.00 درهم

وذفصل وذسيبع :

 63000 حميد  زركاط  وذسات 

حصة.

وملجمفع : 63000 حصة.

وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 

وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 

نحت   2022 فبرو ر   17 ببركين بتيريخ 
رقم 2022/110.

إمضيء

178 P

شركة بن حماد ايمو
شهر مستخرج  من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

وإلستثنيئي وملنح ت بتيريخ 25 ديسمبر 

وذفحات ذشركة وذشريك  قرر   2022

بن حميد و مف، شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت شريك احات، على رفع 

 500000.00 من  وذشركة  رأسميل 

درهم،   6500000.00 إلى  درهم 

وذشركة  مت فتاة  رأسملة  بفوسطة 

درهم   6000000.00 ب  انخفاضهي 

 6 وذفصل  تحت ل  نم  ذذذك  انبحي 

ذلشركة،  وألسي�سي  وذ يتفن  من  ا7 

بيقي  أته ذم  حتث أي تغاير في  كمي 

ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  تصفص 

الذك على وذشكل وذتيلي :

وذفصل وذسيدس :

فتاحة  عطاة  وذساتا 

6500000.00 درهم.

وملجمفع : 6500000.00 درهم

وذفصل وذسيبع :

 65000 فتاحة  عطاة  وذساتا 

حصة.

وملجمفع : 65000 حصة.

وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 

وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 

نحت   2022 فبرو ر   17 ببركين بتيريخ 

رقم 2022/111.
إمضيء

179 P

MORAVID CHOU
شهر مستخرج من وذنظيم وألسي�سي

وملنح ت  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

قرر   ،2021 ديسمبر   21 بتيريخ 

 MORAVID وذشريك وذفحات ذشركة

وملسؤاذاة  لوت  شركة    CHOU

أسميل  رفع  على  وملحتادا، 

درهم   100000.00 من  وذشركة 

بفوسطة  درهم،   3800000.00 إلى 

رأسملة مت فتاة وذشركة انخفاضهي 

درهم انبحي ذذذك   3700000.00 ب 

6 ا7 من وذ يتفن  نم تحت ل وذفصل 

وألسي�سي ذلشركة، كمي أته ذم  حتث 

وذ يتفن  تصفص  بيقي  في  تغاير  أي 

وألسي�سي ذلشركة الذك على وذشكل 

وذتيلي :
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وذفصل وذسيدس :
شفروق  بفشرى  وذساتا 

3800000.00 درهم.
وملجمفع : 3800000.00 درهم

وذفصل وذسيبع :
 38000 بفشرى شفروق  وذساتا 

حصة.
وملجمفع : 38000 حصة.

وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 28  ني ر  ببركين بتيريخ 

رقم 2022/68.
إمضيء

180 P

STE. GENERAL TRAVAUX
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
وإلستثنيئي وملنح ت بتيريخ 21 ديسمبر 
ذشركة  وذحيم  ولجمع  قرر   2022
شركة   ،GENERAL TRAVAUX
رفع  على  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 
 90000.00 من  وذشركة  رأسميل 
درهم،   1000000.00 إلى  درهم 
وذشركة  مت فتاة  رأسملة  بفوسطة 
درهم   910000.00 ب  انخفاضهي 
 6 وذفصل  تحت ل  نم  ذذذك  انبحي 
ذلشركة،  وألسي�سي  وذ يتفن  من  ا7 
بيقي  أته ذم  حتث أي تغاير في  كمي 
ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  تصفص 

الذك على وذشكل وذتيلي :
وذفصل وذسيدس :

وذسات رشات بن زيين 500000.00 
درهم.

وذسات برحيب نففاق 500000.00 
درهم.

وملجمفع : 1000000.00 درهم.
وذفصل وذسيبع :

 5000 زيين  بن  رشات  وذسات 
حصة.

 5000 نففاق  برحيب  وذسات 
حصة.

وملجمفع : 10000 حصة.
وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 28  ني ر  ببركين بتيريخ 

رقم 2022/67.
إمضيء

181 P

STE. ELECTRO BOUKHRISS
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
وإلستثنيئي وملنح ت بتيريخ 22 ديسمبر 
ذشركة  وذحيم  ولجمع  قرر   2022
شركة   ،ELECTRO BOUKHRISS
رفع  على  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 
 50000.00 من  وذشركة  رأسميل 
درهم،   2000000.00 إلى  درهم 
وذشركة  مت فتاة  رأسملة  بفوسطة 
 1950000.00 ب  نخفاضهي  انم 
درهم انبحي ذذذك نم تحت ل وذفصل 
6 ا7 من وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة، 
بيقي  أته ذم  حتث أي تغاير في  كمي 
ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  تصفص 

الذك على وذشكل وذتيلي :
وذفصل وذسيدس :

بفجمحة  بفخريص  وذسات 
1000000.00 درهم.

وذساة حالمي زهرا 1000000.00 
درهم.

وملجمفع : 1000000.00 درهم.
وذفصل وذسيبع :

وذسات بفخريص بفجمحة 10000 
حصة.

 10000 زهرا  حالمي  وذساتا 
حصة.

وملجمفع : 20000 حصة.
وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 28  ني ر  ببركين بتيريخ 

رقم 2022/69.
إمضيء

182 P

STE. ELECTRO EL HAFI
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 27 بتيريخ  وملنح ت  وإلستثنيئي 
وذحيم  ولجمع  قرر   2022 ديسمبر 
ELECTRO EL HAFI، شركة  ذشركة 
رفع  على  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 
 100000.00 من  وذشركة  رأسميل 
درهم،   700000.00 إلى  درهم 

وذشركة  مت فتاة  رأسملة  بفوسطة 
درهم   600000.00 ب  انخفاضهي 
 6 وذفصل  تحت ل  نم  ذذذك  انبحي 
ذلشركة،  وألسي�سي  وذ يتفن  من  ا7 
بيقي  أته ذم  حتث أي تغاير في  كمي 
ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  تصفص 

الذك على وذشكل وذتيلي :
وذفصل وذسيدس :

وذسات ولحيفي مراون 00.00ا233 
درهم.

وذسات ولحيفي سهال 233300.00 
درهم.

 233300.00 اذات  ولحيفي  وذسات 
درهم.

وملجمفع : 1000000.00 درهم.
وذفصل وذسيبع :

ا233  مراون  ولحيفي  وذسات 
حصة.

وذسات ولحيفي سهال 2333 حصة.
وذسات ولحيفي اذات 2333 حصة.

وملجمفع : 20000 حصة.
وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 فبرو ر   8 بتيريخ  ببركين 

رقم 2022/69.
إمضيء

183 P

STE. LHENBER LUX CARS
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
قرر وذشريك وذفحات   2022 10 ني ر 
 LHENBER LUX CARS ذشركة 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

شريك احات على وذشكل وذتيلي :
رأسميذهي : 100000.00 درهم.

على  وذتحت الت  بحض  بإدخيل 
وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة ادذك على 

وذشك وذتيلي :
تغاير ومل ر وذرئي�سي ذلشركة :

تغاير  نم   : وذرئيس ذلشركة  ومل ر 
 1 وذرقم  من  ذلشركة  وذرئي�سي  ومل ر 
إلى  حي االد حمين وذسحات ة بركين 
بني  زت ة   57 وذرقم  وآلتي  وذحنفون 

زتيسن حي وال خيء وذسحات ة بركين.

 57 : وذرقم  ومل ر وذرئي�سي ذلشركة 
زت ة بني زتيسن حي وال خيء وذسحات ة 

بركين .
وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 فبرو ر   17 ببركين بتيريخ 

رقم 2022/106.
إمضيء

184 P

 STE. OURINI IMPORT
EXPORT

SARL
شهر مستخرج من ولجمع وذحيم 

وإلستثنيئي
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
7  ني ر 2022 قرر ولجمع وذحيم ذشركة 
 OURINI IMPORT EXPORT SARL
على  درهم   90000.00  : رأسميذهي 
وألسي�سي  وذ يتفن  من  فصفل  تغاير 

ذلشركة اذذك على وذشكل  وذتيلي :
وذسات  من  حصة  50ا  باع  نم 
وذفريني مرود مغربي ولجنساة ولحيمل 
رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 
نجزئة  8ا1  ومل ام نجزئة  فيا185ا 
سيرا  وذساتا  إلى  بركين  وذرحمة 
ولحيملة  ولجنساة  مغرباة  لحتادي 
رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 
زت ة   29 وذ يطنة بيذرقم  فيا309ا1 

وذنجيح حي وذرحمة بركين.
من  فصفل  تغاير  نم  ابذذك 
نميشاي  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
مع عملاة باع ولحصص على وذشكل 

وذتيلي :
وذفصل وذسيدس : ولحصص :

5000.00ا  مرود  وذفريني  وذسات 
درهم.

لحتادي  سيرا  وذساتا 
5000.00ا درهم.

وملجمفع : 90000.00 درهم.
ميل  رأس   : وذسيبع  وذفصل 

وذشركة.
في  محتد  وذشركة  ميل  رأس 
90000.00 درهم م سم إلى 900.00 
حصة من 100.00 درهم مفزعة على 

وذشكل وذتيلي :
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50.00ا  مرود  وذفريني  وذسات 
حصة.

50.00ا  لحتادي  سيرا  وذساتا 
حصة.

وملجمفع : 900 حصة.
وذساتا  تحين  نم  ذ ت   : وذتساير 
ولجنساة  مغرباة  لحتادي،  سيرا 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 
بيذرقم  وذ يطنة  ا309ا1  في  رقم 
بركين  وذرحمة  حي  وذنجيح  زت ة   29

كمسيرا اشريكة في وذشركة.
بإمضيء  انلتزم  وذشركة  تساير 
وذسات وذفريني مرود مغربي ولجنساة 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
8ا1  نجزئة  ومل ام  ا185ا  في  رقم 

نجزئة وذرحمة بركين.
مغرباة  لحتادي  سيرا  اوذساتا 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة  ولجنساة 
وذ يطنة  ا309ا1  في  رقم  وذفطناة 
زت ة وذنجيح حي وذرحمة   29 بيذرقم 

بركين.
مغربي  مفات  وذفريني  اوذسات 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  ولجنساة 
وذفطناة رقم س 370087 ومل ام بحي 

قيسمي وذرقم 3ا2 أكلام بركين.
في كل مي  تحلق بيملسيئل وذ يتفتاة 

اوإلدورية، اومليذاة ذلشركة.
وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 
نحت   2022 فبرو ر   17 ببركين بتيريخ 

رقم 2022/109.
185 P

 SOCIETE TASBEN MAROC
TRANS

شهر مستخرج من وذنظيم وألسي�سي
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
شركة  نأسيس  نم   2022 فبرو ر   9
 SOCIETE TASBEN MAROC
وملسؤاذاة  لوت  شركة   TRANS
على  احات  شريك  لوت  وملحتادا 

وذشكل وذتيلي :
 SOCIETE  : وذشركة  تسماة 

.TASBEN MAROC TRANS

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

شريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

احات.

غرض وذشركة : 

ت ل وذبضيئع اطناي اداذاي.

ت ل أغروض وذغير.

وإلستيرود اوذتصت ر.

وألشغيل وملختلفة.

ومل ر وإلجتميعي :نجزئة ذهبال زت ة 

وذفحتا وذرقم 7 حي وذسحيدا بركين.

متا  نحت ت  نم   : وذشركة  متا 

أق�سى  كحت  سنة   99 في  وذشركة 

اكذو  وذسيبق  ولحل  حيالت  عتو  مي 

حيالت وذتمت ت اوذكل اف ي ذل فوتين 

وذسيرية وملفحفل.

رأس ميل وذشركة : نم نحت ت رأس 

ميل وذشركة في 100000.00 درهم نم 

ن ت مهي ت تو.

ولحسن  بنحتا  وذسات 

1000000.00 درهم.

وملجمفع : 1000000.00 درهم.

وذسات بنحتا   : وذشريك وذفحات 

مزدود  ولجنساة  مغربي  ولحسن، 

ذبطيقة  1976،ولحيمل  بتيريخ 

 FE2624 رقم  وذفطناة  وذتحريف 

وذ يطن بفرنسي شريك مسير امسير 

احات في وذشركة.

انلتزم  وذشركة  تسير   : وذتساير 

ولحسن،  بنحتا  وذسات  بإمضيء 

بتيريخ  مزدود  ولجنساة  مغربي 

وذتحريف  ذبطيقة  1976،ولحيمل 

وذ يطن   FE2624 رقم  وذفطناة 

بفرنسي مسير اشريك احات في كل مي 

وذ يتفتاة اوإلدورية،   تحلق بيملسيئل 

اومليذاة ذلشركة.

وذ يتفني  وإل توع  نم   : وإل توع 

وإلبتتوئاة  وملحكمة  ضبط  بكتيبة 

نحت   2022 فبرو ر   21 ببركين بتيريخ 

رقم 2022/113.

186 P

 SABOU SERVICE
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا
بم ت�سى ع ت عرفي مبرم بتيريخ 
بيذربيط نم نأسيس   2022 أبريل  ا1 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

بيملفوصفيت وآلناة :
 SABOU  : وذتجيري  والسم 

.SERVICE
لوت  شركة  وذ يتفتاة:  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.
وذهتف وإلجتميعي : 

م يال ونصيالت.
ش ة   30 عميرا   : ومل ر وإلجتميعي 
8 شيرع مفالي وحمت وذفكالي حسين 

وذربيط.
في  وذشركة  متا  حتدت   : وملتا 
تسجالهي  نيريخ  من  وبتتوء  سنة   99

بيذسجل وذتجيري.
رأس ميل وذشركة : حتد رأس ميل 
وذشركة في 100.000.00 درهم مفزع 
على 1000 حصة من فئة 100 درهم.
من  نبتتئ   : وإلجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر اننتهي بمتم ديسمبر من 

تفس وذسنة.
تساير  مهمة  أسنتت   : وذتساير 

وذشركة ذلست بفطاب عباتي.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذ يتفني بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط 
رقم وذسجل وذتجيري 160237 نحت 
عتد 667ا12 بتيريخ 16 ميي 2022.
187  P

 TASSATRAV شركة
  SARL AU

رقم وذسجل وذتجيري:  208301
أتي�سي 27أ متخل 9 رقم 106 

وذتوروذباضيء
نصفاة وذشركة

نبحي ملحضر قرور وذشريك وذفحات 
نم ن رير أبريل2022    7  ا وملؤرخ في 

 مي  لي:
 نصفاة وذشركة.

إعطيء إبروء ذلمصفي وذسات رشات 
مشلفخ  بإنميم وملهمة   .

بم ر  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 وملحكمة وذتجيرية بيذتوروذباضيء  فم

17 ميي2022 نحت رقم 191ا82.
ذلباين

188 P

LS AUTO MEDIA
نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة 

لوت وذشريك وذفحات
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

شركة  نأسيس  نم   2022 أبريل   26

وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذفحات بيلخصيئص وذتيذاة :

والسم : LS AUTO MEDIA شركة 

وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذفحات.

شيرع   265  : وإلجتميعي  ومل ر 

 92 رقم  وذتيسع  وذطيبق  وذزرقطفني 

وذتوروذباضيء.

سفوء  وذشركة  أهتوف   : وذهتف 

دوخل وملغرب أا خيرجه.

وملفوقع  شبكة  اوستغالل  إنشيء 

بيذسايروت  وملتحل ة  ذلمحلفميت 

بيإلضيفة إلى جماع منتجيت وألنشطة 

بيذنشيط  صلة  دوت  ولختميت  أا 

وذرئي�سي أا وملكملة ذه.

وألسهم في جماع وذشركيت  وقتنيء 

لوت وذغرض وملميثل أا دي صلة.

 100.000 في  محتد   : وذرأسميل 

كل  حصة   1000 إلى  م سم  درهم 

محررا  درهم  ميئة  تسياي  اوحتا 

ذصيلح  بأكملهي  اأسنتت  بيذكيمل 

وذسات جلال بنيني وذزيينني.

تساير وذشركة : تسير وذشركة ملتا 

غير محتادا من طرف وذسات جلال 

وذزيينني لا ولجنساة وملغرباة، مزدود 

بيذربيط  ا197  أغسطس   19 بتيريخ 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  اولحيمل 

.Aرقم 93685ا

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.

إلى  فينو  ني ر  :من  ومليذاة  وذسنة 

31 ديسمبر.
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وألربيح :  فزع وذصيفي بحت وقتطيع 
%5 ذفيئتا وإلحتايط وذ يتفني  صبو 
عنتمي  ضراري  غير  والقتطيع  هذو 
من   %  20 وذ يتفني   بلغ وإلحتايطي 

وذرأسميل وإلجتميعي.
وإل توع وذ يتفني : نم بكتيبة ضبط 
بيذتوروذباضيء  وذتجيرية  وملحكمة 
ميي   6 بتيريخ   823171 رقم  نحت  
وذتجيري  بيذسجل  امسجلة   2022

نحت رقم 2235ا5.
ملخص قصت وذنشر

وملسير

 189 P

 TRAVAUX GENERAUX
D’ELECTROMECANIQUE
شركة محتادا وملسؤاذاة لوت 

وذشريك وذفحات
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
شركة  نأسيس  نم   2022 أبريل   27
وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذفحات بيلخصيئص وذتيذاة :
 TRAVAUX GENERAUX : والسم
شركة   D’ELECTROMECANIQUE

محتادا وملسؤاذاة لوت وذشريك.
وإلميم  زت ة  ا   : وإلجتميعي  ومل ر 

مسلم وذفوزيس وذتوروذباضيء.
وذهتف : أهتوف وذشركة:

وألشغيل  جماع  اإتجيز  دروسة 
وذحمفماة اولخيصة وملتحل ة بيذ طع 
وملتتاة  اوذهنتسة  ذلبنيء  وذت ناة 
وذصلة دوت  وألخرى  وذ طع   اجماع 

 أا وذتكمالاة.
وذكهراماكيتاكاة  وألشغيل  جماع 
وذتاير   BT HT HTA وذحيمة  وذكهربيء 
وذحمفماة  وذ في وملنخفض وذكهربيء 

وذبنيء اوذهنتسة وملتتاة.
 100.000 في  محتد   : وذرأسميل 
حصة   1000 إلى  م سم  درهم 
درهم  ميئة  تسياي  اوحتا  كل 
بأكملهي  اأسنتت  بيذكيمل  محررا 
 TRAVAUX GENERAUX ذشركة 
 CONSTRUCTION DE
 TGCC بيختصير CASABLANCA SA
م رهي وإلجتميعي ا زت ة وإلميم مسلم 
امسجلة  وذتوروذباضيء  وذفوزيس 
بيذسجل وذتجيري ذلتوروذباضيء نحت 

رقم 63907.

تساير وذشركة : تسير وذشركة ملتا 
غير محتادا من طرف  وملسير وذفحات 
ولجنساة  لا  بفزابع  محمت  وذسات 
ميرس   20 بتيريخ  مزدود  وملغرباة، 
وذتحريف  ذبطيقة  اولحيمل   1960

.B136114 وذفطناة رقم
من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.
إلى  فينو  ني ر  :من  ومليذاة  وذسنة 

31 ديسمبر.
وألربيح :  فزع وذصيفي بحت وقتطيع 
%5 ذفيئتا وإلحتايط وذ يتفني  صبو 
عنتمي  ضراري  غير  والقتطيع  هذو 
من   %  20 وذ يتفني   بلغ وإلحتايطي 

وذرأسميل وإلجتميعي.
وإل توع وذ يتفني : نم بكتيبة ضبط 
بيذتوروذباضيء  وذتجيرية  وملحكمة 
رقم  نحت    2022 ميي   10 بتيريخ 
823133 امسجلة بيذسجل وذتجيري 

نحت رقم 71ا2ا5.
ملخص قصت وذنشر

وملسير

190 P

OS IMMO
نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة

بم ت�سى ع ت عرفي محرر بتيريخ 
نم نأسيس شركة   ،2022 أبريل   18
بيلخصيئص  وملسؤاذاة  محتادا 

وذتيذاة :
شركة   OS IMMO  : والسم 

محتادا وملسؤاذاة.
زت ة والميم  ا   : والجتميعي  ومل ر  

مسلم وذفوزيس، وذتور وذباضيء.
وذشركة سفوءو  أهتوف   : وذهتف 

دوخل وملغرب أا خيرجه :
اجماع  وذح يري  وإلنحيش 

وذحملايت وملتحل ة به.
إدورا وستغالل تساير وقتنيء نأجير 
اإعيدا باع وملمتلكيت وملن فذة أا غير 
وملن فذة وذتي نخفل ذلشركة أن نصبو 
وذتبيدل  والقتنيء  طريق  عن  ميذكة 

وذت يسم أا وملسيهميت أا غير لذك.
نجزئة وألرو�سي حسب حصصهم 

في وذشركة :

 50 VALORIS PERENITY شركة
حصة.

  B INVEST HOLDING شركة 
50 حصة.

وملجمفع : 100 حصة.
مسير ن  عين   : وذشركة  تساير 

ذلشركة ملتا غير محتادا.
وذسات محمت بفزابع لا جنساة 
ميرس   20 بتيريخ  مزدود  مغرباة، 
1960 اولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

.B136114
لا جنساة  فنيش  نففاق  وذسات 
مغرباة، مزدود بتيريخ 11  ني ر 1971 
رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  اولحيمل 

.I234866
صحاو  بشكل  ملزمة  وذشركة 
ف ط  بهي  وملتحل ة  وذح فد  لجماع 

بيذتفقاع وملشترك ذلمسير ن.
وبتتوءو من  فم  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر.
وألربيح :  فزع وذصيفي بحت وقتطيع 
وذ يتفني،  والحتايط  ذفيئتا   %5
ضراري  غير  والقتطيع  هذو   صبو 
عنتمي  بلغ والحتايطي وذ يتفني %20  

من وذرأسميل والجتميعي.
بكتيبة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
وذباضيء بتيريخ 10 ميي 2022، نحت 

رقم 823132.
وذشركة مسجلة بيذسجل وذتجيري 
ذلتور وذباضيء بتيريخ 10 ميي 2022، 
وذسجل  من  69ا2ا5،  رقم  نحت 

وذتحلالي.
191 P

TINASTI HOLDING
شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 300.000 درهم
م رهي والجتميعي : شيرع محمت 

وذسيدس كلم 9.100 وذتور وذباضيء
وذسجل وذتجيري رقم 530585

رفع رأسميل وذشركة
نبحي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 
ميرس  ا1  بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي 

2022، حاث نم ن رير مي  لي :

بمبلغ  وذشركة  روسميل  رفع  قرور 
عن  الذك  درهم  538.600.ا10 

طريق دفع وملسيهميت وذحاناة.
تحت ل وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

وذشركة  رأسميل  رفع  قرور 
وذن ت ة  وملسيهميت  طريق  عن 
ذاصبو  درهم   3.700.000 بمبلغ 
إلى  درهم  838600.ا10  من 

108538600 درهم.
مللجس  وذصالحايت  إعطيء 
وإلجروءوت  جماع  إلتجيز  وإلدورا 
رأسميل  برفع  وملتحل ة  اوذحملايت 
وملسيهميت  طريق  عن  وذشركة 
درهم   3.700.000 بمبلغ  وذن ت ة 
درهم إلى  838.600.ا10  ذاصبو من 

108.538.600 درهم.
التجيز  وذصالحايت  إعطيء 

وإلجروءوت.
وإلدورا  مجلس  ملتواالت  نبحي 
نم   ،2022 ميرس   21 وملنح ت بتيريخ 

ن رير مي  لي :
وكتتيبيت  على  وملصيدقة 
طريق  عن  وذشركة  رأسميل  رفع 
وملسيهميت وذن ت ة ومل ررا بفوسطة 
وملنح ت  وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع 

بتيريخ ا1 ميرس 2022.
رفع  على  وذنهيئاة  وملصيدقة 
بمبلغ  والجتميعي  وذروسميل 
ذاصبو  درهم   3.700.000

838.600.ا10 درهم.
تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

التجيز  وذصالحايت  إعطيء 
وإلجروءوت.

بكتيبة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
 ،2022 أبريل   21 بتيريخ  وذباضيء 

نحت رقم 1ا8218.
192 P

DIGIFI
شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 70.000.000 درهم
م رهي والجتميعي : نجزئة وذتففاق 
زت ة 1 اOB 63 عين وذشق ساتي 

محراف، وذتور وذباضيء
وذحيم   ولجمع  ملتواالت  نبحي 
ديسمبر   7 بتيريخ  وملنح ت  وملختلط 

2021، حاث نم ن رير مي  لي :
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وذسات  وختاير  على  وملصيدقة 

ولجنساة  لا   VINCENT METZ

وذسفر  لجفوز  اولحيمل  وذفرنساة 

مست ل  كحضف   15FV32531 رقم 

وملتب اة  ذلفترا  الذك  وذشركة  في 

 PATRICK JEAN وذسات  اال ة  من 

وذتي  وملست ال   ALEXANDRE

ستنتهي عنت والجتميع وذحيم وذحيدي 

وذسنة  حسيبيت  على  ذلمفوف ة 

وملنتهاة في 31 ديسمبر 2021.

وذشركة  روسميل  في  وذزييدا  قرور 

درهم   32.000.000 بمبلغ  ت تو 

إلى  درهم   70.000.000 من  ذرفحه 

خالل  من  درهم   102.000.000

ب امة  سهم جت ت   32.000 وصتور 

1000 درهم ذلسهم.

وذالزمة  نحت ت وذطرق اوذشراط 

ذهذه وذزييدا في وذرأسميل مع إعطيء 

وإلدورا  ملجلس  وذصالحايت  جماع 

ذتحت ل وذنظيم وألسي�سي اوملصيدقة 

وذنهيئاة في رفع رأسميل.

منو جماع وذصالحايت الي اوحت 

 حمل وذنسخة والصلاة أا نسخة أا 

وذ ايم  ذغرش  وملحضر  من  م تطف 

وإلشهير  وإل توع  وإلجروءوت  بجماع 

اغير لذك.

وإلدورا  مجلس  ملتواالت  نبحي 

نم   ،2022 أبريل  ا  بتيريخ  وملنح ت 

ن رير مي  لي :

وذنهيئاة  وملجلس  مصيدقة 

والجتميعي  وذرأسميل  رفع  على 

إلى  درهم   70.000.000 من  ذرفحه 

خالل  من  درهم   102.000.000

ب امة  سهم جت ت   32.000 وصتور 

1000 درهم ذلسهم.

وإل توع وذ يتفني نم بكتيبة ضبط 

وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية  وملحكمة 

رقم  نحت   ،2022 ميي   5 بتيريخ 

.823302

193 P

BDSI
شركة مسيهمة بساطة

رأسميذهي : 16.000.000 درهم
ومل ر والجتميعي : 1100 شيرع 

وذ تس شفر 2 تيرشفر بيرك ساتي 
محراف وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري : 132385
مجلس  وجتميع  ملتواالت  نبحي 
إدورا وذشركة وملنح ت بتيريخ 9 فبرو ر 

2022، ن رر مي  لي :
وذشي بي  محمت  وذسات  وست يذة 
 BDSI من مهيمه كمت ر عيم ذشركة 

وعتبيرو من 31 ميرس 2022.
 FRANCK وذسات  تحاين  قرور 
وذفرنساة  ولجنساة  لا   GUILLET
رقم  وذتسجال  ذشهيدا  اولحيمل 
ذلشركة  عيم  كمت ر   BE54046X
من  وعتبيرو   BDSI ذشركة  بيذنايبة 

فينو أبريل 2022.
بكتيبة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيرية  وملحكمة  وذضبط 
 ،2022 ميرس   12 بتيريخ  وذباضيء 

نحت رقم 823902.
194 P

AKYMMO
شركة محتادا وملسؤاذاة

روسميذهي : 10.000.000 درهم
ومل ر والجتميعي : وملنط ة وذصنيعاة 
أاالد صيلح بفسكفرا، وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري : 109193
نبحي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 
أبريل   19 بترو خ  وملنح ت  وذحيدي 

2022، ن رر مي  لي :
500ا  إعطيء  على  وملصيدقة 
محمت  وذسات  طرف  من  حصة 
وذس يط ذفيئتا وذسات عمر وذس يط.

500ا  إعطيء  على  وملصيدقة 
وذسات  يسين  طرف  من  حصة 
وذس يط ذفيئتا وذسات عمر وذس يط.
وملصيدقة على إعطيء 3250 حصة 
وذس يط  مريم  وذساتا  طرف  من 

ذفيئتا وذسات عمر وذس يط.
 3250 إعطيء  على  وملصيدقة 
خت جة  وذساتا  طرف  من  حصة 
وذ يدري ذفيئتا وذسات عمر وذس يط.

وذنظيم  من   6 ومليدا  تحت ل 
وألسي�سي ذلشركة.

إعطيء وذصالحايت.
وإل توع وذ يتفني نم بكتيبة ضبط 
وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية  وملحكمة 
رقم  نحت   ،2022 ميي   5 بتيريخ 

.823266
195 P

 INDUSTRIE MAROCAINE
D’ALUMINIUM IMALUM

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رأسميذهي : 107.021.000 درهم
م رهي والجتميعي : داور جفوذة 

ولحالذفة وذسيحل حت وذسفوذم 
وذسيهل االد وحريز، برشات
وذسجل وذتجيري رقم 2113

وإلدورا  مجلس  ملتواالت  نبحي 
وملنح ت بتيريخ 29 ميرس 2022، ن رر 

مي  لي :
نخفاض رأس ميل وذشركة بمبلغ 
من  ذاصبو  درهم   10.702.100
 96.318.900 إلى   107.021.000
شروء  إعيدا  طريق  عن  درهم 
ذلشركيء  مملفكة  حصة   107.021

بهتف إذغيءهم.
وذ يتفن  من   6 ومليدا  تحت ل 

وألسي�سي ذلشركة.
إعطيء وذصالحايت.

بيملحكمة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
أبريل   22 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم 10ا.
196 P

 CASABLANCA
PATRIMOINE

شركة مجهفذة والسم
رأسميذهي : 500.000.ا درهم
ومل ر والجتميعي : 105 شيرع
عبت وملفمن، وذتور وذباضيء
وذسجل وذتجيري : 325621

وإلدورا  مجلس  ملتواالت  نبحي 
 ،2021 ديسمبر   23 بتيريخ  وملنح ت 
على  وألعضيء  ممثلي  تغاير  ن رر 

وذشكل وذتيلي :

تحاين وذسات عبت وذلطاف محزاز 

كممثل لجهة وذتور وذباضيء، سطيت 

خلفي ذلسات مصطفى بيكفري.

وذرمالي  تبالة  وذساتا  تحاين 

كممثلة لجميعة وذتور وذباضيء خلفي 

ذلسات عبت وذحزيز وذحميري.

وذنيصري  سحات  وذسات  تحاين 

كممثل لجملس وذحميذة خلفي ذلسات 

محمت تجاب عمفر.

بكتيبة  نم  وذ يتفني  وإل توع 

بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

 ،2022 أبريل   26 بتيريخ  وذباضيء 

نحت رقم 822505.

197 P

 CASABLANCA

PRESTATIONS

شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 12.000.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 105 شيرع عبت 

وملفمن، وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري : 316013

وإلدورا  مجلس  ملتواالت  نبحي 

 ،2021 ديسمبر   29 بتيريخ  وملنح ت 

على  وألعضيء  ممثلي  تغاير  ن رر 

وذشكل وذتيلي :

تحاين وذسات عبت وذلطاف محزاز 

كممثل لجهة وذتور وذباضيء، سطيت 

خلفي ذلسات مصطفى بيكفري.

وذرمالي  تبالة  وذساتا  تحاين 

كممثلة لجميعة وذتور وذباضيء  خلفي 

ذلسات عبت وذحزيز وذحميري.

وذنيصري  سحات  وذسات  تحاين 

كممثل ملجلس وذحميذة خلفي ذلسات 

محمت تجاب عمفر.

بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

وذباضي بتيريخ 26 أبريل 2022، نحت 

رقم ا82250.

198 P
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 SKHIRATE-TEMARA
AMENAGEMENT 

ET DEVELOPPEMENT
شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 0.000.000ا درهم
ومل ر والجتميعي : م ر عميذة 

وذصخيروت، نميرا شيرع ولحسن 
وذثيني، نميرا

وذسجل وذتجيري : 132597
نبحي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 
سبتمبر   3 بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي 
وذنشيط  نمت ت  ن رر   ،2021

والجتميعي إلى :
إتجيز أشغيل وذبنيء وذتجهيز اإعيدا 
بيلختميت  وملتحل ة  وملروفق  نأهال 
وذحمفماة بيإلضيفة إلى والشروف على 
تسايرهي سفوء بطري ة مبيشرا أا غير 

مبيشرا كصيحب وذفرش وملففض.
وألرو�سي وذضرارية إلتجيز  وقتنيء 

أنشطة وذشركة.
اوملسيكن  وملجهزا  وألرو�سي  باع 
اف ي ذألتظمة وذسيرية وملفحفل اوتجيز 

جماع وألعميل لوت وذصلة.
وذ يتفن  من   3 ومليدا  تحت ل 

والسي�سي ذلشركة.
إلتجيز  وذصالحايت  إعطيء 

وإلجروءوت.
بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 أبريل   18 بتيريخ 

ا792، نحت رقم 107920.
199 P

MAERSK MAROC
SA

روسميذهي : 500.000 درهم
م رهي والجتميعي : 69، زت ة عثمين 
وبن عفين وذطيبق ولخيمس، وذتور 

وذباضيء
وذسجل وذتجيري : 115701

نبحي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 
أبريل  فينو  بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :
ذيشمل  وذشركة  نشيط  نفساع 
ذلن ل  اساط   : وذتيذاة  وذنشيطيت 

وذبري وذبحري اولجفي.
تحت ل وذفصل وذروبع من وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة انحاينه.

إلتجيز  وذصالحايت  إعطيء 
وإلجروءوت.

بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
نحت   ،2022 ميي   5 بتيريخ  وذباضيء 

رقم 823267.
200 P

 MAERSK LOGISTICS AND
SERVICES MAROC

SA
روسميذهي : 6.300.000 درهم

م رهي والجتميعي : 69، زت ة عثمين 
وبن عفين وذطيبق ولخيمس، وذتور 

وذباضيء
وذسجل وذتجيري : 115703

نبحي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 
أبريل  فينو  بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :
ذيشمل  وذشركة  نشيط  نفساع 
ذلن ل  اساط   : وذتيذاة  وذنشيطيت 

وذبري وذبحري اولجفي.
تحت ل وذفصل وذروبع من وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة انحاينه.
إلتجيز  وذصالحايت  إعطيء 

وإلجروءوت.
بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
نحت   ،2022 ميي   9 بتيريخ  وذباضيء 

رقم 75ا823.
201 P

 ATLAS HOSPITALITY
MOROCCO
شركة مسيهمة

 بلغ رأسميذهي 62.300ا.55ا درهم
ومل ر والجتميعي: فنتق أطلس وملطير 

وذنفوصر -  وملطير وذتالي محمت 
ولخيمس وذنفوصر ص.ب 101 

وذتور وذباضيء 20000 
وذسجل وذتجيري رقم 30515

وملصيدقة على وست يذة متصرف 
اتحاين وملت ر وذحيم وملنتتب

بم ت�سى متواالت مجلس والدورا 
نمت   ،2022 ميرس   31 بتيريخ 
وملصيدقة على وست يذة وذسات عبيس 
وذحزازي من مهيمه كمتصرف اونخيد 

قرور تحاينه كمت ر عيم منتتب. 

وإل توع وذ يتفني :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
17 ميرس 2022، نحت رقم066ا82.    
202 P

STE NEOM A.R
SARL AU

نصحاو عنفون وذشركة
وذحيم  ولجمع  ملحضر  نبحي 
بتيريخ  بأكيد ر  وملؤرخ  والستثنيئي 
12 ميي 2022، قررت شركة تافم و ر 
لوت رأسميل يسياي 100.000 درهم 

مي  لي :
نصحاو عنفون وذشركة، وذحنفون 

وذصحاو هف :
1 ر  ا0 أكيد ر بيي  10 عميرا  رقم 

19 ففتتي بنسركيا أكيد ر.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة   ذتى  وذضبط 
نحت   ،2022 ميي   17 ألكيد ر بتيريخ 

رقم 109839.
203 P

STE SOGEFICOM
نم نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
ميرس  ا2  بتيريخ  فيس  في  وملحتادا 

2022، لوت ولخصيئص وذتيذاة :
 STE BAB BITNA  : وذتسماة 

.SARL
نجزئة   13 رقم   : ومل ر والجتميعي 

سابراتفرد 1 وبن ولخطاب فيس.
ع يري  منحش   : وذهتف 

.PROMOTEUR IMMEUBILIER
وملتا : 99 سنة.

درهم،   100.000  : روسميل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم.
وحمت  وذتيزي  وذسات   : وذشركيء 

500 حصة ب 50.000 درهم.
 500 وذسات دو تي عبت وذلطاف 

حصة ب 50.000 درهم.
وحمت  وذتيزي  وذسات    : وذتساير 

اوذسات دو تي عبت وذلطاف.
وحمت  وذتيزي  وذسات   : وإلمضيء 

اوذسات دو تي عبت وذلطاف.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
رقم  نحت  بفيس  وذتجيرية  وملحكمة 
2022/1958 بتيريخ 12 أبريل 2022.
204 P

L’ATELIER DE LEAH
SARL AU
وذتأسيس

بمفجب ع ت عرفي بيذربيط بتيريخ 
نم نأسيس شركة   ،2022 أبريل   27
بيذصفيت  محتادا  مسؤاذاة  لوت 

وذتيذاة :
وذتسماة : النفذيي دا ذايه.

بيراد ي  زت ة   : والجتميعي  ومل ر 
قطيع رقم 9، إقيمة دور وذرييض عميرا 

ب، رقم 1، حي وذرييض، وذربيط.
وذغرض والجتميعي :

مطحم.
تسفيق وملنتجيت وذغذوئاة خيصة 

وذكفشر.
وملتا : 99 سنة.

درهم   100.000  : وذروسميل 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
100 درهم ذلحصة وذفوحتا، وكتتبت 

كيذتيلي :
وذساتا مريم وباكزير 510 حصة.

وذسات هشيم عفود 330 حصة.
سيرا  وباكيسيس  و تن  وذساتا 

160 حصة.
وذشركة  تساير  :  تفلى  وذتساير 

وذساتا و تن وباكيسيس سيرا.
ذلشركة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذربيط  فم13  وذتجيرية  بيملحكمة 
ميي 2022، نحت رقم 1ا6ا12، رقم 

وذسجل وذتجيري 160209.
205 P

STE FROID JUNIOR
SARL

ومل ر والجتميعي : شيرع وذ يهرا
رقم 129 وذطيبق وألر�سي، نميرا

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
وذغير وذحيدي وملنح ت بتيريخ ا أكتفبر 
»فراود  شركة  مشتركف  قرر   ،2021
وملسؤاذاة  لوت  شركة  جانافر« 

وملحتادا.
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وذ يهرا،  شيرع   : والجتميعي  ومل ر 

رقم 129، وذطيبق وألر�سي، نميرا.

نففيت 500 حصة في ملك وذسات 
مترواي  وذسات  إلى  محنت  وكاجي 

 فنس.

ذلشركة  وذ يتفتاة  وذصفة  تغاير 

من شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

إلى وذشركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

والحتفيظ  مع  احات  شريك  لوت 

بنفس وذتسماة، تفس وذهتف، تفس 

وملتا.

مترواي  فنس  وذسات  تحاين 

كمسير ذلشركة ملتا غير محتاداز

على  وذحيم  ولجمع  صيدق  اقت 

وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  انم 

تففمبر  ا2  بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 10689.

رقم وذسجل وذتجيري 111565.

206 P

صفكفايسن ش م م

1 ملت ى شيرع محمت وذت فري اجميل وذت ن 

وألفغيني ش ة رقم 2، وذ ناطرا

سجل نجيري رقم 25983، وذ ناطرا

EMACOTRA VRD
شركة محتادا وملسؤاذاة

رأسميذهي : 8.000.000 درهم في طفر 

رفحه إلى 10.000.000 درهم

م رهي والجتميعي : رقم 2-1 حي بلخير 

وملحاط، نميرا

سجل نجيري رقم 125679، نميرا

بم ت�سى محضر ولجمع وذحيم غير 

29 ميرس  بتيريخ  وملنح ت  والعتايدي 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :

نحفيل ومل ر والجتميعي إلى وذحنفون 

وآلتي : رقم 35 وذطيذحة 6 إقيمة نسام 

اودي   171 وألر�سي  وذطيبق   2 ش ة 

وذذهب، نميرا.

درهم   2.000.000 مبلغ  نحرير 

والجتميعي  وذروسميل  من  وملتب ي 

من  والقتطيع  طريق  عن  الذك 

ولحسيب ولجيري ذلشركيء.

من  وذشركة  رأسميل  رفع 
 10.000.000 إلى  درهم   8.000.000
 20.000 إصتور  طريق  عن  درهم 
درهم   100 فئة  من  جت تا  حصة 
ذلفوحتا مكتتبة امحررا بأكملهي من 
والقتطيع  طريق  عن  وذشركيء  طرف 

من ولحسيب ولجيري ذلشركيء.
نحاين وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة ضبط 
بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة  وملحكمة 

10 ميي 2022، نحت رقم 8065.
207 P

STE PERITIA
SARL

RC : 46223 MARRAKECH
حل وذشركة وذسيبق ألاوته

تحاين وملصفي
نحت ت م ر وذتصفاة

وذحيدي  غير  وذحيم  ذلجمع  نبحي 
قرر   ،2022 ميرس   7 وملنح ت بتيريخ 
ش   PERITIA SARL ذشركة  وذشركيء 
10.000 درهم ام رهي  م م رأسميذهي 
والجتميعي 186 شيرع محمت ولخيمس 

مروكش مي  لي :
حل وذشركة وذسيبق ألاوته.

ذطاف  عيصم  وذسات  تحاين 
محل  انحت ت  ذلشركة،  كمصفي 
محمت  شيرع   186 ب  وذتصفاة 

ولخيمس، مروكش.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا  بتيريخ  بمروكش  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم 135388.
208 P

EL MOU-BACHIR SERVICE
تحت الت بيذشركة

تغاير تسماة وذشركة
EL MOU-  : وذشركة  وسم 

.BACHIR SERVICE
EL MOU- تغاير وسم شركة من 
ذتصبو   BACHIR SERVICE
 MUBASHER FINANCIAL

.SERVICES
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع 
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 711ا12.
209 P

STE TASH MEDIA
SARL

رأسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : 15 شيرع وألبطيل 

رقم ا أكتول، وذربيط
وذسجل وذتجيري : 160161

نأسيس شركة
بتيريخ  عرفي  محضر  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   ،2022 أبريل  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  والسي�سي 

محتادا بيملميزوت وذتيذاة :
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

مسؤاذاة محتادا.
 TASH MEDIA  : تسماة وذشركة 

.SARL
والشهير،   : غرض وذشركة بإ جيز 

والنصيالت.
15 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

وألبطيل رقم ا أكتول، وذربيط.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة.
 100.000 وذشركة  رأسميل  مبلغ 

درهم م سم كيذتيلي :
وذسات حيزاني طيرق : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة.
 500  : وشرف  وذغفلي  اوذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة.
مسايري وذشركة : وذسات حيزاني 
 16 رقم  فيء  بلفك   16 قطيع  طيرق 
وذربيط  وذرييض  وألتتذساة حي  زت ة 
اوذسات وذغفلي وشرف عنفوته بلفك 
م  ي  ح  وذشبيب  حي  ا  وذش ة  اا 

وذربيط.
ذ ت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
ميي   12 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم ا1ا3.
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BFZ CONSULTING

م ر : زت ة دكير عميرا 5 رقم 6 وملحاط ولرباط

 STE DUNES DE SIDI ALLAL
TAZI

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
روسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي :  95 حي والتتذس 
زت ة رقم 5 نميرا

وذسجل وذتجيري رقم : 133271

حل وذشركة

وملفقع  وذحرفي  وذح ت  بمفجب 
ولجمع  قرر   ،2022 31  ني ر  بتيريخ 
 LES ذشركة  والستثنيئي،  وذحيم 
 ،DUNES DE SIDI ALLAL TAZI
محتادا،  مسؤاذاة  لوت  شركة 
حي والتتذس   95   : م رهي والجتميعي 
في  اوملسجلة  نميرا،   5 رقم  زت ة 
وذسجل وذتجيري رقم 133271، ن رر 

مي  لي :
وذسات  تحاين  وذشركة،  حل 
ذلشركة  كمصفي  جبرون  حماصة 
حي   95  : في  وذتصفاة  م ر  اتحاين 

والتتذس زت ة رقم 5 نميرا.
في  وذ يتفني  وال توع  نم  اقت 
 12 وملحكمة والبتتوئاة بتميرا بتيريخ 

ميي 2022، نحت رقم ا809.
ذلنشر اوالعالن
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 CCM « مكتب ولحسيبيت اوالستشيرا
CONSEILS« ش م م

رقم 136 شيرع وذ يهرا كفمطروف 1 نميرا.
وذهينف:8ا2اا05376 وذفيكس:  

ا76اا05376

 LES GRANDES CARRIERES
DU NORD

باع حصص،  تغاير وذصفة وذ يتفتاة 
ذلشركة ا وست يذة مسير

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
 « شركة  قررت    2022 ميي    09
 LES GRANDES CARRIERES DU

NORD SARL« ش.م.م مي  لي: 
حصة في ملكاة وذسات   500 باع 
كريم وقالل إلى وذسات فؤود وذغري�سي.
ذلشركة  وذ يتفتاة  وذصفة  تغاير 
إلى  وملسؤاذاة  محتادا  شركة  من 
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  شركة 

وذشريك وذفحات.
وست يذة وملسيروذسات كريم أقالل 
ا تحاين وذسات فؤود وذغري�سي مسير 

جت ت ذشركة.
نحاين  وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.
بكينبة  وذ يتفني  وإل توع  ثم 
بتميرا  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   16 بتيريخ 

.8109
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STE NIL DE SABLE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا
م رهي والجتميعي : 00ا شيرع 

ولحسن وذثيني، وقيمة 02-05 طبق 
د فر جيمع وذربيط

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
 ،2022 فبرو ر   22 بتيريخ  بيذربيط، 
قت نم نيسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا.
.STE NIL DE SABLE : وذتسماة

ننظاف   : والجتميعي  وذهتف 
اوجهيت وملحالت اوملخيزن اوذش ق.

م يال وذبستنة.
روسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 ولى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.
مرود وذسبع ....  500 حصة.

عمر ذزعر ... 500 حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتيسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

والالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
ومل ر :  00ا شيرع ولحسن وذثيني، 
جيمع  د فر  طبق   02-05 وقيمة 

وذربيط.
وملسير : مرود وذسبع، عمر ذزعر.

 : وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
11ا159.
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STE SAS ECG ASSURANCES
روسميذهي : 8277 أارا

 BD 122 : م رهي والجتميعي
PEREIRE 75017 PARIS FRANCE

وذحيدي  غير  وذحيم  ولجمع  بيسم 
نم   ،2022 ميرس   21 وملنح ت بتيريخ 
بيملغرب  بيذ ناطرا  فرع  خلق  وقرور 

بيملميزوت وذتيذاة :
 ECG ASSURANCES  : والسم 

.KENITRA
: وقيمة مشيء هللا  ومل ر والجتميعي 
ازت ة  د فري  محمت  شيرع  ملت ى 
مفالي عبت وذرحمين مكتب رقم -36

35 وذطيبق ولخيمس وذ ناطرا.

كيمل،  عيش  وذسات   : وملسير 

حيمل   ،1965/12/27 بتيريخ  مزدود 

 ،A033735T رقم  والقيمة  بطيقة 

من جنساة فرنساة، اذت ه صالحاة 

والمضيء نجيه وذبنك أا والغاير.

بكتيبة   وذ يتفني  وإل توع  ثم 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

 ،2022 ميي   16 بتيريخ  بيذ ناطرا 

نحت رقم 91353.
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 STE BETTERBEUZ
SARL AU

 SIEGE : 15 AVENUE AL ABTAL

N°4 AGDAL RABAT

 22 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 

نأسست شركة  قت   ،2021 سبتمبر 

اوذتي نحمل ولخصيئص وذتيذاة :

.BETTERBEUZ : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.

نكنفذفجاي   : والجتميعي  وذهتف 

وذتجيرا  وملحلفميت  مفقع 

وذبرومج  ونشيء  والذكتراتاة، 

اوذتطبا يت).

 100.000  : وذشركة  روسميل 

درهم.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

والالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ومل ر والجتميعي : 15 شيرع والبطيل 

وذش ة رقم ا وكتول وذربيط.

وذتساير  مهمة  أتاطت   : وذتساير 

غير  ذفترا  أاحليس  آدوم  وذسات  ولى 

محتادا.

بيذسجل  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

بيذربيط.

وذسجل وذتجيري رقم : 159857.

215 P

STE CHOUFLI
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS

 SIEGE : 15 AVENUE AL ABTAL

N°4 AGDAL RABAT

بم ت�سى  ع ت عرفي مؤرخ في 30 

شركة  نيسست  قت   ،2022 ميرس 

اوذتي نحمل ولخصيئص وذتيذاة :

.STE CHOUFLI : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

فحص   : والجتميعي  وذهتف 

وملركبيت تايبة عن والفرود اوذشركيت: 

نتاو  منصة  اتشغال  إنشيء 

ملشتري وذسايروت وملستحملة فحص 

وذسايرا قبل شروئهي.

ان ت ر  والصالح  نكيذاف  نكلفة 

نصناف وذسايرا.

وذتجير  بين  ملصق  ربط   إنشيء 

والكثر مفثفقاة اوذشركة.

واللي  ولحيسب  وتظمة  ونشيء 

ذلشركيت اوالفرود :

ذتجير  والسطفل  ودورا  حل 

وذسايروت وملستحملة.

ذلشركيت  والسطفل  ودورا  حل 

وذكبيرا.

حل ودورا وذصايتة ولخيص.

ا/أا  باع  وعيدا  ا/أا  شروء 

وستختوم :

وذبايتيت من شركيت وذتأمين.

اشبكيت  وذتجير،  من  وذبايتيت 

كميل  اعميل  اوملاكيتاكي،  وذصايتة 

امي ولى لذك وذبايتيت من  والجسيم، 

في  ا/أا  وملغرب  في  وذحيمة  والدورا 

ولخيرج.

نيمين  بفذاصة  باع  وملحتمل  من 

ربمي  وذشففلي  مستختمي  كفيذة  وا 

اوملركبيت  وذنيرية  وذترجيت  نفتيش 

والخرى اوملنيزو ..
روسميل وذشركة : 10.000 درهم.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتيسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

والالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ومل ر والجتميعي : 15 شيرع والبطيل 

وذش ة رقم ا وكتول وذربيط.

وذتساير  مهمة  وتاطت   : وذتساير 

ولى وذسات ودريس شريف شفشياني 

ذفترا غير محتادا.

بيذسجل  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

بيذربيط.

وذسجل وذتجيري رقم : 159599.
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STE PHYTO AGRI BACHIRI
SARL AU

نيسيس شركة
 15 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

ميرس 2022، نم نيسيس شركة لوت 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وملميزوت  لوت  بمكنيس،  وذفحات 

وذتيذاة :

 PHYTO  : والجتميعاة  وذتسماة 

.AGRI BACHIRI

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وذشريك  لوت  محتاد  مسؤاذاة 

وذفحات.

بيئع والعالف   : وذهتف والجتميعي 

ذتغذ ة  وملنتجيت  وا  وملركبة 

ولحافوتيت.

داور و ت حميد   : ومل ر والجتميعي 

و ت بفباتمين عين نياجتوت.

 100.000  : والجتميعي  وذروسميل 

درهم.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذترقام بيذسجل وذتجيري ذلشركيت.

وذشركة  تساير  :  تم  وذتساير 
وذبشيري  وذسات  فسف  طرف  من 

كمسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية بمكنيس امسجل في سجل 

نجيري نحت رقم 55883.
بمثيبة باين م تطف
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وئتميتاة أسفير كفنسيي

م ر : ش ة رقم ا جنين وذنهضة 1 وذربيط

وذهينف : 05.37.72.97.60

STE M2S COM
SARL

روسميذهي : 100.000 درهم
 ALLEE MEKNES : ومل ر والجتميعي

SAL ALJADIDA SALE 9
قفل وذتصفاة

وذحيم  ولجمع  ونح يد  وثر  
والستثنيئي في ومل ر والجتميعي ذشركة 
في  فم  STE M2S COM SARL 
وذشريك  قرر   ،2021 17سبتمبر   
ا  ر.ب.ت  قرطاط،  سكف  وذسات 
تظرو  وذشركة  نصفاة   A300993

ذلصحفبيت ومليذاة.
قيم وذسات  سكف قرطاط، بصفته 
ومليذاة  وذفضحاة  بحرض  وملصفي 
اولحسيباة ذلشركة ابنفسير وذطري ة 

وذتي أسفرت عن تسفية حسيبيتهي.
ابحت وملنيقشة اوفق اوكت ولجمع 
وذحيم والستثنيئي على قفل وذتصفاة 
اوعطيء وبروء ذلمصفي بينميم وملهمة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
 ،2022 ميي   12 والبتتوئاة بسال  فم 

نحت رقم 38858.
218 P

مزور أاد ت ا وستشيروت 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رأسميذهي  : 1.500اا.6  درهم

م رهي والجتميعي: 101، شيرع عبت وملفمن

وذتور وذباضيء

STE NAL MAROC
.S.A

قبفل مسيهمين جتد، تغاير 
وملتصرفين امالئمة وذنظيم والسي�سي 

ذلشركة
وإلدورا  مجلس  محضر  بم ت�سى 
قرر   ،2022 ميرس   28 بتيريخ 
 ،NAL MAROC شركة  متصرفف 
روسميذهي  مسيهمة،  شركة 
1.000.000 درهم، م رهي والجتميعي 
 ،358 بيذتوروذباضيء، فضيء ودريس، 
محمت  شيرع  زواية  وذثيمن،  وذطيبق 

ولخيمس اشيرع ومل يامة، مي  لي :

شركة   : جتد  مسيهمين  قبفل 

وذسات   ،SEA & PORTS MGM SL

 JUAN JOSE فنس وذحميرتي، وذسات 

 MOISES ARROYO GARCIA

 DIEGO CASTILLO اوذسات 

.GUTIERREZ

 ANTONIO وذسات  وست يذة 

ذلمجلس  كرئيس  مهيمه  من   PRAT

والدوري.

 STE DE شركة  وست يذة 

 PARTICIPATIONS AFRICAINES

 STE D’EXPLOITATION اشركة 

مهيمهم  من   AFRICAINES

كمتصرفين بيذشركة.

وذتوئمين  وملمثلين  تغاير 

 BOLLORE شركة   : ذلمتصرفين 

من   AFRICA LOGISTICS

 STANISLAS DE وذسات  طرف 

 STE اشركة   SAINT LOUVENT

FINANCIERE PANFRICAINE

 GUILLAUME وذسات  طرف  من 

.ARNAUD

وعطيء وذصالحايت من أدل وذ ايم 

بيالجروءوت وذ يتفتاة.

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

وملختلط بتيريخ ا1 أبريل 2022، قرر 

مسيهمف وذشركة مي  لي :

وذحميرتي،  وذسات  فنس  تحاين 

 JUAN JOSE MOISES وذسات 

.ARROYO GARCIA

 DIEGO CASTILLO اوذسات 

جتد  كمتصرفين   GUTIERREZ

ذلشركة.

مالئمة وذنظيم والسي�سي ذلشركة.

أجل  من  وذصالحايت  وعطيء 

وذ ايم بيالجروءوت وذ يتفتاة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

بيذتوروذباضيء بتيريخ 17 ميي 2022، 

نحت رقم 253ا82.
  بم ت�سى م تطف ا باين

’’  مزور أاد ت ا وستشيروت ’’ 
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مزور أاد ت ا وستشيروت 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رأسميذهي  : 1.500اا.6  درهم

م رهي والجتميعي: 101، شيرع عبت وملفمن

وذتور وذباضيء

 STE GROUPEMENT
 POUR UN SYSTEME

 INTERBANCAIRE
 MAROCAIN DE

TELECOMPENSATION GIE
تغاير وذرئيس اتفوبه اوملمثلين 

وذتوئمين ذبحض متصرفي وملجمفعة
مجلس  محضر  بم ت�سى 
 ،2022 ميرس   23 بتيريخ  وإلدورا 
وذنفع  لوت  مجمفعة  متصرفف  قرر 
 GROUPEMENT والقتصيدي،  
 POUR UN SYSTEME
 INTERBANCAIRE MAROCAIN
 ،DE TELECOMPENSATION
ا1  م رهي والجتميعي بيذتوروذباضيء، 

شيرع مرس وذسلطين مي  لي :
ذلتجيرا  وملغربي  وذبنك  تحاين 
وذسات  طرف  من  ممثل  اوذصنيعة 
 فنس ذاتي كرئيس ذلمجلس والدوري 

خلفي وذبنك وذشحبي وملركزي.
وملركزي  وذشحبي  وذبنك  تحاين 
ممثل من طرف وذساتا سفماة فتو 
وذشركة  مكين  ذلرئيس  كنيئب  هللا 

وذحيمة.
 BANK OF AFRICA تحاين 
طرف  من  ممثل    BMCE GROUP
وذسات  فنس كركفري ذلرئيس خلفي 

ذلبنك وملغربي ذلتجيرا اوذصنيعة.
تغاير وملمثل وذتوئم ذلبنك وذشحبي 
وملركزي وذذي أصبو وذساتا سفماة 
 BANK OF AFRICA هللا،   فتو 
BMCE GROUP، وذذي أصبو وذسات 
 فنس ذاتي، وذتجيري افي بنك وذذي 
أصبو وذسات رشات كميل اوالخضر 
فيطمة  وذسات  أصبو  وذذي  بنك 

وذزهروء كرفيلي.
تغاير والسم والجتميعي ذلمتصرف 
ذلبنك وملغربي ذلتجيرا ولخيرجاة وذذي 
 BANK OF AFRICA  BMCE أصبو

.GROUP

وجل  من  وذصالحايت  إعطيء 
وذ ايم بالجروءوت وذ يتفتاة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  سيتم 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

بيذتوروذباضيء.
بم ت�سى م تطف ا باين

’’  مزور أاد ت ا وستشيروت ’’ 
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 STE ADVANCE FACILITY
MANAGEMENT

SARL AU
وذسجل وذتجيري رقم : 7ا268

نففيت ولحصص ، وست يذة وملسير 
ولحيلي اتحاين وملسير ولجت ت

وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع  ب رور 
 28 ملسيهمي وذشركة وملنح ت بتيريخ 
 ني ر 2022، بم رهي والجتميعي ن رر 

مي  لي :
حصص  من    %  100 نففيت 
 1000 وي  وذنحيس  محففظ  وذسات 
مجفط  هالل  وذسات  ذفيئتا  حصة 

وذذي قبلهي.
وذسات  ولحيلي  وملسير  وست يذة 
وذسات  اتحاين  وذنحيس  محففظ 
احات  شريك  كمسير  مجفط  هالل 
ودورية  عملاة  وي  على  امفقع 

امصرفاة نخص وذشركة.
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم 
بسال  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 وبريل   25  فم 

.38775
ذالشيرا اوذنشر

هالل مجفط

221 P

STE GOLD PRINTEX
وتحالل وذشركة وذسيبق الاوته

بيذربيط  وملؤرخ  وملحضر  بم ت�سى 
بتيريخ ا1 ديسمبر 2021، قرر ولجمع 
 GOLD PRINTEX ذشركة  وذحيم 
والجتميعي  روسميذهي  ش.م.م، 
م رهي  وذكيئن  درهم،   100.000
والجتميعي عميرا 30 ش ة رقم 8 شيرع 
مفالي وحمت ذفكالي، حسين وذربيط،
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وملسجلة بيذسجل وذتجيري بيذربيط   

نحت رقم 137851، وتحالل وذشركة 

كمي قرر وسنيد مهيم  وذسيبق الاوته، 

وملصفي طفول فترا وذتصفاة ذلساتا 

تيد ة زيتوني، نم رسخ م ر وذتصفاة 

في ومل ر والجتميعي وملذكفر وعاله.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   ،2022 ميرس   28  فم 

.123367
ذالشيرا اوذنشر 

وذساتا تيد ة زيتوني

222 P

   STE   AYMANE DELICE
وذرأسميل والجتميعي : 10.000 درهم 

م ر والجتميعي :  1 زت ة عين سنيم 

حي وذنهضة وذ رية  –سال-

تحت ل
وذغير  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

ميرس   3 بتيريخ  وملنح ت  وذحيدي 

 AYMANE 2022، قررو شركيء شركة
DELICE  نحت وذحنفون وذتيلي : 1 زت ة 

عين سنيم حي وذنهضة وذ رية سال،  مي 

 لي :

قرر ولجمع    : ت ل ملكاة وألسهم 

وذحيم باع ولحصص وذتي كين  ملكهي 

وذسات وذشرقياي ساتي محمت تبال  

حصة وجتميعاة وذتي  ملكهي في   50

AYMANE DELICEذفيئتا  شركة 

صيحب  وذشرقياي   عثمين  وذسات 

.AB630152 وذبطيقة وذفطناة

على  وذت سام  بيذتيلي  صبو 

وذشكل وذتيلي :

هشيم                                   ساتي  وذشرقياي 

50حصة وجتميعاة.

حصة   50 عثمين وذشرقياي       

وجتميعاة.

  وملجمفع :  100حصة وجتميعاة .

نم ن سام رأس ومليل وذشركة على 

وذشكل وذتيلي :

هشيم                                   ساتي  وذشرقياي 

5000.00 درهم.

عثمين وذشرقياي 5000 درهم.

وملجمفع :  10.000 درهم.

ذلشركة  وذ يتفني  وذفضع  نم 

حسب وذفصل 96-5.

ذلشركة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيملحكمة والبتتوئاة بسال في وذتيريخ 

12 ميي 2022،  نحت وذرقم 38857 

223 P
   

ديوان االستاذ عبد الصمد حجيب

موثق

مقر : 12 زنقة الداخلة )زنقة باريس سابقا(

وزنقة اكرا، الطابق االول، الشقة رقم 4، مكناس

الهاتف : 05.35.40.44.42

الفاكس : 05.35.40.44.46

 STE SERVICE

DISTRIBUTION MEKNES

»SERDIMEK«
محرر  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 

قرر وذشريك   ،2022 ميي   12 بتيريخ 

وذفحات ذلشركة وملحتادا وملسؤاذاة 

وملسميا،  وذفحات  وذشريك  لوت 

 SERVICE DISTRIBUTION

 ،SERDIMEK بي جير   ،MEKNES

درهم،   2.000.000 اوذبيذغ روسميذهي 

ساتي  مكنيس  والجتميعي  م رهي 

قطحة  وذصنيعي،  وذحي  بفزكري، 
وذتجيري  بيذسجل  وملسجلة   ،6 رقم 

نحت  بمكنيس،  وذتجيرية  ذلمحكمة 

رقم 32.239 مي  لي :

من  وذشركة  روسميل  في  وذزييدا 

 2.700.000 ولى  درهم   2.000.000

7000  حصة  درهم عن طريق خلق 

درهم ذلفوحتا   100 جت تا من فئة 

طريق  عن  امحررا  مكتتبة  كلهي 

ومل يصة  ولحسيب ولجيري ذلشركيء).
6 ا7 من وذ يتفن  تغاير وذفصلين 

والسي�سي ذلشركة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بمكنيس 

رقم  نحت   ،2022 ميي   17 بتيريخ 

.1817
ذلخالصة اوالشهير

والستيل عبت وذصمت حجاب

224 P

االستاذة نزهة بلقايض

موثقة مبراكش

STE VILLA DOUIRTNA
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
بشريك اوحت

نففيت مجمفع ولحصص 
والجتميعاة

بتيريخ نفثا ي  ع ت   بم ت�سى 
مفثق  امحضر   ،2022 وبريل  ا1   
نل تهمي   ،2022 وبريل   28 بتيريخ 
مفث ة  بل ي�سي،  تزهة  والستيلا 
مجمفع  نففيت  نم  بمروكش، 
 VILLA ولحصص والجتميعاة ذشركة
DOUIRTNA ، ش.م.م الوت شريك 

اوحت ذفيئتا وذساتا حنين وذلاثي.
وذشركة  تساير  وسنت   : وذتساير 
وذلاثي،  حنين  وذلاثي،  ذلساتا حنين 

كمسيرا احاتا املتا غير محتادا.
بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 
وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بمروكش 
رقم  نحت   ،2022 ميي   10 بتيريخ 

.5010
م تطف ذال توع اوذنشر

225 P

 STE AFRICA WASTE
SOLUTIONS

شركة محتادا وملسؤاذاة
 لوت شريك احات

 رأسميذهي 100.000.00   درهم
ومل ر والجتميعي:  15، شيرع وألبطيل، 

ش ة رقم ا، وكتول، وذربيط. 
نأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم  قت  بيذربيط،    2022 أبريل   26
وملسؤاذاة  محتادا  شركة  نأسيس 
نحمل  اوذتي  احات،  شريك  لوت 

ولخصيئص وذتيذاة :
 AFRICA WASTE  : وذـتـسـمـاـــة   

.SOLUTIONS
إدورا  م يال  والجتميعي:  وذهتف 
ات ل  جمع  ؛  وذصنيعاة  وذحملايت 

اإعيدا نتاير وذنفي يت.
شيرع   ،15  : والجتميعي  ومل ر 
وكتول،  ا،  رقم  ش ة  وألبطيل، 

وذربيط.
من  وبتتوء  سنة   99 وذــــمـــــتا: 

وذتأسيس.

 100.000  : وذشـركة  رأسميل 

درهم.

بهيء  عمر  وذسات  وذــمـسيهـمفن: 

ولجنساة،  مغربي   ، وألميري  وذت ن 

وذسرا نجزئة  شيرع    12 وذ يطن ب 

تبيباي وذسفي�سي وذربيط.

وذتسـاــاــــر : وذسات عمر بهيء وذت ن 

وذ يطن  ولجنساة،  مغربي   ، وألميري 

تبيباي  نجزئة  وذسرا  شيرع    12 ب 

وذسفي�سي وذربيط.

وإل توع  نـم  وذ يتفني:  وإل توع 

وذ يتفني بكتيبة وذضبط ذتى وملحكمة 

2022 ميي   17 في   وذتجيرية بيذربيط، 

 ا مسجل نحت رقم 160285.
عن وذشركة

226 P

STE B22 AGRO
SARL

ونشيء شركة
بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ 5 ميي 

نم نيسيس شركة  بيذ ناطرا،   2022

وملميزوت  لوت   ،B22 AGRO SARL

وذتيذاة :

 STE B22 AGRO  : وذتسماة 

.SARL

ومل ر والجتميعي : 59 وقيمة مفالي 

عبت  مفالي  شيرع  وذحزيز،  عبت 
وذحزيز، رقم ا وذ ناطرا.

وملتا : 99 سنة.

وذروسميل : 90.000 درهم.

وذهتف : زروعة والشجير.

ذطافة  وذساتا   : وذشركيء 

وذشيتيمي اوذسات عبت وذهيدي بحري.

 31 فينو  ني ر ولى   : وذسنة ومليذاة 

ديسمبر.

ذطافة  وذساتا   : وذتساير 

وذشيتيمي.

وال توع  نم   : والدوري  وذسجل 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذ يتفني 

بيذ ناطرا بتيريخ 5 ميي 2022، نحت 
رقم وذسجل وذتجيري 65181.

227 P
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STE CAPITAL BUILDING
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
حل شركة

وذحيم والستثنيئي  ولجمع  بمفجب 
وبريل  ا  بتيريخ  وملنح ت  ذلشركيء 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :
 CAPITAL وذشركة  حل 

BUILDING SARL انصفاتهي اد ي.
تحاين وذسات عبت وذرحمين قنجع 
مهيمه  اوتتهيء  ذلشركة  كمصفي 

كمسير ذشركة.
بيذربيط،  وذتصفاة  مكين  تحاين 
شيرع متغش ر وقيمة ونس عمرا رقم 

.15
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نـم 
ميي   12 بيذربيط،بتيريخ  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 616ا12.
228 P

STE SIMJET MEA
تحاين مسير جت ت ذلشركة

بمفجب ولجمع وذحيم والستثنيئي   
وبريل   11 بتيريخ  وملنح ت  ذلشركيء 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :
ميتفيل  وذسات  وست يذة  قبفل 
مهيمه  من  رادريكيز  راك  كيرذفس 

كمسير ذلشركة.
تحاين وذسات محمت عيدل وذرنيبي 
رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 
ملتا  ذلشركة  كمسؤال   ،  BE7744

غير محتادا.
وذنظيم  من   13 ومليدا  تحت ل 

والسي�سي انحت ث وذنظيم والسي�سي.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نـم 
ميي   11 بيذربيط،بتيريخ  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 573ا12.
229 P

 STE APODIS
SARL

تغاير وذهتف والجتميعي
نففيت ولحصص اتغاير مسير

وذحيدي  غير  وذحيم  ذلجمع  نبحي 
2022، قرر  أبريل   12 وملنح ت بتيريخ 
ش.م.م.،   ،  APODIS شركة  شركيء 

روسميذهي 200.000 درهم ن رر مي  لي:

ذلشركة  والجتميعي  وذهتف  تغاير 
اوذباع  وذشروء  كيذتيلي  ذتصبو 
وذغذوئاة  وملفود  لجماع  بيذت سياط 

امفود وذتنظاف.
نففيت جماع ولحصص وذتي كيتت 
في ملك كل من وجيعفي فيظمة اوتجير 
اوجيعفي  ذطافة  اولجياي  عيئشة 
ذفيئتا كل  رشاتا اوجيعفي شاميء 
من وجيعفي  فنس اوجيعفي محمت 

 يسين.
بفبكر  وجيعفي  وذسات  وست يذة 
وذسات  اتحاين  كمسير  منصبه  من 

وجيعفي محمت  يسين كمسير.
تحت ل وذنظيم والسي�سي ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نـم 
ميي   17 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 705ا12.
230 P

STE TAIB CONSULTING
SARL AU

وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
أبريل   13 غير وذحيدي وملنح ت بتيريخ 
 TAIB 2022، بيمل ر والجتميعي ذشركة
ن رر  ،CONSULTING SARL AU 

 مي  لي :
وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة.

وذسات  وذشركة  ملصفي  والبروء 
وحمت وذطاب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نـم 
ميي   18 بيذربيط،بتيريخ  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 763ا12.
231 P

واد ت اشركيؤه 

ش.ل.م.م.

شركة نتقاق ولحسيبيت والستشيرا اولخبرا

62 شيرع ومل يامة عميرا كيزو بيزتيس  

وذتوروذباضيء

وذهينف : 05.22.45.10.91-92

وذفيكس : 5.10.93ا.05.22

STE SCI AZIZIA
شركة مدنية عقارية

روسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : 83 زت ة مف�سى بن 

تصير وذتوروذباضيء
ن رير وملصفي حفل مجمفع عملايت 

وذتصفاة
فحص ارصت حسيب وذتصفاة

 اوذتصفيت على نفزيع ولحسيب 
وذكيمل

وخالء طرف وملصفي اوتتتوبه
تسجال قفل وذتصفاة

وذحيدي  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
قرر   ،2022 25  ني ر  في  وملؤرخ 
 SCI AZIZIA وملسميا  شركة  شركيء 
روسميذهي  ع يرية،  متتاة  شركة   ،
والجتميعي  م رهي  درهم،   100.000
زت ة مف�سى بن   83 في وذتوروذباضيء 

تصير مي  لي :
ن رير  على  اوملصيدقة  فحص 
مأمفر وذتصفاة اكذو ولحسيب وذنهيئي 
ذلتصفاة وملتحلق به وذذي أبين رصاتو 

و جيباي ب امة  2216963درهم.
رصت وذرصات وال جيبي ذلتصفاة 
2216963 درهم في مرحل من  وذبيذغ 
 31 وملفقفف في  جت ت سلبي  مت ن) 

ديسمبر 2021.
وذتصريو بيذ فل وذنهيئي ذتصفاة 
 SCI AZIZIA وذشركة وملتتاة وذح يرية
عن  وملحنفي  شخصهي  وذتي  تفقف 
مميرسة نشيطه وبتتوء من هذو وذافم.
مهمة  من  وملصفي  طرف  وخالء 

تسايره اوتتتوبه.
ملخص قصت وذنشر

232 P

واد ت اشركيؤه 

ش.ل.م.م.

شركة نتقاق ولحسيبيت والستشيرا اولخبرا

62 شيرع ومل يامة عميرا كيزو بيزتيس  

وذتوروذباضيء

وذهينف : 05.22.45.10.91-92

وذفيكس : 5.10.93ا.05.22

 STE IMMOBILIERE
ADNANE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
روسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 83 زت ة مف�سى بن 
تصير وذتوروذباضيء

ن رير وملصفي حفل مجمفع عملايت 
وذتصفاة

رصت وذرصات وال جيبي ذلتصفاة
وخالء طرف وملصفي اوتتتوبه

تسجال قفل وذتصفاة

وذحيدي  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

وملؤرخ في 25  ني ر 2022، قرر شركيء 

 STE IMMOBILIERE شركة وملسميا

شركة لوت وملسفؤذاة   ،  ADNANE
وملحتادا، روسميذهي 100.000 درهم، 

م رهي والجتميعي في وذتوروذباضيء 83 
زت ة مف�سى بن تصير مي  لي :

ميمفر  ن رير  على  وملصيدقة 

وذنهيئي  ولحسيب  اكذو  وذتصفاة 

أبين  وذذي  به  وملتحلق  ذلتصفاة 
رصاتو و جيباي ب امة 22.500 درهم.

رصت وذرصات وال جيبي ذلتصفاة 

من  مرحل  في  درهم   22.500 وذبيذغ 

 31 وملفقفف في  جت ت سلبي  مت ن) 

ديسمبر 2021.

وذتصريو بيذ فل وذنهيئي ذتصفاة 

 STE IMMOBILIERE وذشركة 

شخصهي  وذتي  تفقف   ADNAE

وملحنفي عن مميرسة نشيطه وبتتوء 

من هذو وذافم.

مهمة  من  وملصفي  طرف  وخالء 

تسايره اوتتتوبه.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

فبرو ر   28 بتيريخ  بيذتوروذباضيء 

2022، نحت رقم 835ا81.
ملخص قصت وذنشر

233 P

واد ت اشركيؤه 

ش.ل.م.م.

شركة نتقاق ولحسيبيت والستشيرا اولخبرا

62 شيرع ومل يامة عميرا كيزو بيزتيس  

وذتوروذباضيء

وذهينف : 05.22.45.10.91-92

وذفيكس : 5.10.93ا.05.22

STE CASA FLAMME
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

روسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي :  38 مكرر زت ة 

كران بلفات ر وذتوروذباضيء

ولحل وملسبق ذلشركة
وخالء طرف مسيعتي وذتساير من 

مهمة وذتساير
تحاين مصفي انحت ت م ر وذتصفاة



9411 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

وذحيدي  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى   
قرر    ،2019 فينو  فتاف  في  وملؤرخ 

 STE CASA وملسميا  شركة  شركيء 

شركة لوت وملسفؤذاة   ،  FLAMME
وملحتادا، روسميذهي 100.000 درهم، 

م رهي والجتميعي في وذتوروذباضيء 38 

مكرر زت ة كران بلفات ر، مي  لي :

ولحل وملسبق ذلشركة الذك طب ي 

والسيساة  وذ فوتين  من  1ا  ذلفصل 

ذلشركة.

اوذنهيئي  وذكيمل  طرف  وخالء 

اأشرف  وذزوهير  محمت  ذلسات ن 

كمسير ن  مهيمهمي  من  وذزوهير 

مسيعين ذلشركة.

وذزوهير  أشرف  وذسات  تحاين 

كمصفي ذلشركة .
نحت ت م ر وذتصفاة في 38 مكرر 

زت ة كران بلفات ر وذتوروذباضيء.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

سبتمبر   3 بتيريخ  بيذتوروذباضيء 

2019،  نحت رقم 8ا7125.
ملخص قصت وذنشر

234 P

واد ت اشركيؤه 

ش.ل.م.م.

شركة نتقاق ولحسيبيت والستشيرا اولخبرا

62 شيرع ومل يامة عميرا كيزو بيزتيس  

وذتوروذباضيء

وذهينف : 05.22.45.10.91-92

وذفيكس : 5.10.93ا.05.22

 STE ORBITAL TRADING

ACADEMY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

نيسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  نم اضع   ،2022 أبريل   22

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتيسي�سي 

وملحتادا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 STE ORBITAL   : وذتسماة 

.TRADING ACADEMY

في  : غرض وذشركة سفوء  وذغرض 

وملغرب أا في ولخيرج ذفيئتتهي وا ذفيئتا 

والغاير :

وذتكفين ومليلي اوذهنتسة وذتجيرية 

اومليذاة.

اساط في وذتمفيل اسفق والاروق 

ومليذاة.

وذتتريب اأي ختمة لوت طباحة 

أا  طباحين  أشخيص  ذصيلح  ميذاة 

وعتبيريين، ولخفوص أا وذحمفم.

وذحملايت  جماع  عيمة  ابصفة 

وملن فذة،  وذصنيعاة،  وذتجيرية، 

نكفن  قت  وذتي  اومليذاة  وذحيقرية 

مرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 

وذتي قت  وا  أعاله  وملحتدا  بالغروض 

تحزز نطفير وذشركة.

وملحيمالت  جماع  عيم  ابشكل 

وذتجيرية، وذصنيعاة، ومليذاة اوالاروق 

ومليذاة، وملرنبطة بشكل مبيشر أا غير 

مبيشر بالشايء وملذكفرا أعاله، أا وذتي 

 حتمل أن تحزز نح ا هي انطفيرهي.

شيرع   332  : والجتميعي  ومل ر 

ولخيمس،  وذرادوني،وذطيبق  وبروهام 

حي  ريين،  وقيمة   ،21 رقم  وذش ة 

وملحريف وذتوروذباضيء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نيسيسهي وذنهيئي.

وذروسميل   : والجتميعي  وذروسميل 

ولى  درهم م سم   20.000 في  محتد 

 100 200 حصة وجتميعاة من فئة 

مكتتبة  وذفوحتا،  ذلحصة  درهم 

وذشريكين  ذفيئتا  بيذكيمل  امحررا 

حسب محصصه كيذتيلي :

وذسات محمت فهمي ... 100 حصة 

وجتميعاة.

وذسات عبت وذصمت وذبيهي ... 100 

حصة وجتميعاة.

حصة   200  ..... مجمفعه  مي  أي 

وجتميعاة.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر ولى 31 ديسمبر.

وذتساير : نم تحاين كل من وذسات 

وذصمت  عبت  اوذسات  فهمي  محمت 

وذبيهي كمسيعت ن في تساير وذشركة 

ملتا غير محتادا.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

ميرس   11 بتيريخ  بيذتوروذباضيء 

2022،  نحت رقم 823172.

اقت نم تسجال وذشركة بيذسجل 

وذتجيرية  ذلمحكمة  وذتجيري 

بيذتوروذباضيء بتيريخ 11 ميي 2022، 

نحت رقم 2633ا5.
ملخص قصت وذنشر

235 P

STE YMI AGRICOLE
 SARL 

نأسيس شركة                       
محرر  فم  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2022،  مسجل في وذربيط  أبريل   18

نم  قت   .2022 أبريل   22 بتيريخ  

وملسؤاذاة  لوت  وذشركة  نأسيس 

وملحتادا. 

 وذهتف والجتميعي : م يال تساير 

والستغالل وذفالحي.

وذباض  اإتتيج  وذتجيج  نرباة 

ذالستهالك.

 100.000  : رأس ميل وذشركة     

درهم م سم إلى 1000 حصة من فئة 

100.00 درهم ذلحصة وذفوحتا :

0ا3    ... بفزيت  عميد  وذسات 

حصة..

  330   ... بفخيل  وذسات  يسين 

حصة. 

  330   ... واذطففي  محسن بالت   

حصة.   

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.

وذحنفون : عميرا 30 وذش ة 8 زت ة 

مفالي وحمت ذفكالي حسين، وذربيط.

وملسير :  وذسات عميد بفزيت.

وملحكمة  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 83اا12 

رقم وذسجل   ،2022 ميي   10 بتيريخ 

وذتجيري 160091.

236 P

 STE HAFID شركة

BOUZYANE
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك حات
رأسميذهي : 100.000 درهم

عثمين ومف�سى ماتذت

نأسيس

في  محرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 2022 أبريل   15 بتيريخ  ماتذت 

اضع وذ يتفن وألسي�سي ذشركة لوت 

احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

 STE HAFID شركة  وسم  نحمل 

ش.م.م   BOUZYANE SARL AU

خصيئصهي كيذتيلي : 

تحلام  مترسة   : وذشركة  غرض 

وذسايقة.

ومف�سى  عثمين   : وذرئي�سي  ومل ر 

ماتذت.

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.

 100.000  : والجتميعي  وذرأسميل 

حصة مبلغ   1000 درهم  ن سم إلى 

كل حصة 100 درهم.

إدورا وذشركة : ستسير وذشركة من 

طرف وذسات حفاظ انخت لت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 10 بتيريخ  بماتذت  والبتتوئاة 

 2022/116 رقم  نحت   2022 ميي 

بيذسجل وذتجيري رقم 3173.

237 P

 CARAVANE  DE

NETTOYAGE CARNET
SARL AU

على إثر محضر وإلدورا وملنح ت  فم 

 CARAVANE  19 أبريل 2022 ذشركة

DE شركة   NETTOYAGE CARNET

بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

درهم   8.000.000 رأسميذهي  اوحت 

حي   210 برقم  والجتميعي  ام رهي 
ن رر سال  وذ ناطرا  طريق   وألمل 

 مي  لي : 
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تغاير وذنشيط : 

بستنة  م يال   : وذنشيط  بإذغيء 
م يال   : وذتيلي  بيذنشيط  اتحفيضه 

نفريت وذات وذحيملة.

وألنشطة ستصبو كيذتيلي : 

م يال وذتنظاف.

م يال نفريت وذات وذحيملة.

م يال أعميل متنفعة.

نأسيس قيتفن جت ت ذلشركة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بسال  وإلدورية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   11 بتيريخ 

.38852

238 P

STE FRIENDS EQUIPEMENT
SARL

وملنح ت  وذحيم  ولجمع  إثر  على 

 STE ذشركة   2022 أبريل   12  فم 

شركة   FRIENDS EQUIPEMENT

رأسميذهي  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

100.000 درهم ن رر مي  لي : 

الذة  وذركابي  وذساتا  وست يذة 
زينب من منصبهي كمسيرا ذلشركة.

تيزك  ملحمتي  وذساتا  تحاين 

كمسيرا ذلشركة ملتا غير محتادا.

نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة.
رقم وذسجل وذتجيري 6197ا1.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   11 بتيريخ 

562ا12.

239 P

CONTROLAB
 SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

  تر رأسميذهي بـ 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : نجزئة نيدورت، 

وذرقم 1، ولخميسيت

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

امسجل بتيريخ  2021  فينو ديسمبر 

قررشركيء   ،2021 ديسمبر   27  

وذشركة مي لي : 

سلام،  جهين  وذساتا  إست يذة 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 
كمسيرا  مهمتهي  من   A33599ا رقم 

ذلشركة، مع والبروء.
تحاين وذسات محمت صيبر ملايني 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
في  احات  كمسير   AB46217 رقم 

وذشركة، ملتا غير محتادا. 
تغاير وذنشيط والجتميعي ذلشركة 

ذاصبو كمي  لي : 
1- م يال في وذبنيء..
2- نجزيء وألرو�سي. 

وملختلفة وألشغيل  في  م يال   -3 
أا وذبنيء.

نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 
بيلخميسيت والبتتوئاة   بيملحكمة 

بتيريخ 17 ميي 2022، نحت رقم 225 
.(RC N° : 24363 

240 P

MONT FUJI
 SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا. 
  تر رأسميذهي بـ : 10.000 درهم.
ومل ر والجتميعي : وملجمع وذسكني 
وذبرج، عميرا A وملحل وذتجيري 

رقم 1، ضفة وذنهر، نجزئة رقم 3، 
بفركروك-سال.

في مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى    
 26 في  امسجل   ،2020 سبتمر  ا 
وذشركة قررشركيء   2022  أبريل 

مي  لي : 
حصة وجتميعاة من   50 نففيت 
طرف  من  ذلحصة  درهم   100 فئة 
:محمت  محمت بفعمر ذلسات  وذسات  

مسحيد.
ذلشركة  وذ يتفتاة  وذصفة  تغاير 
مسؤاذاة  لوت  شركة  ذتصبو 

محتادا الوت شريك احات.
محمت بفعمر،   : إست يذة وذسات 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
رقم  7032اA2 من مهمته كمسيرثيني 

في وذشركة، مع والبروء.
محمت  وذسات  ابيذتيلي  صبو 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  مسحيد، 
كمسير   ،A166529 رقم   وذفطناة 

احات ذلشركة، ملتا غير محتادا.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بسال  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

 : رقم  نحت   ،2022 ميي   11 بتيريخ 

ا3885.

 وذسجل وذتجيري رقم : 17ا21)

241 P

B.M MANAGEMENT
 SARL

 ENSEIGNE (YOGORINO

(MARINA

شركة لوت مسؤاذاة محتادا. 

  تر رأسميذهي بـ : 1.000.000 درهم.

ومل ر والجتميعي : وملجمع وذسكني 

وذبرج، عميرا A وملحل وذتجيري 

رقم  1، ضفة وذنهر،نجزئة رقم 3، 

بفركروك-سال.

 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في ا0 

26 أبريل  2020، امسجل في  سبتمر 

2022 قررشركيء وذشركة مي  لي : 

وجتميعاة  حصة   5000 نففيت 

من فئة 100 درهم ذلحصة من طرف 

محمت  ذلسات  بفعمر  محمت  وذسات 

مسحيد.

ذلشركة  وذ يتفتاة  تغايروذصفة 

مسؤاذاة  لوت  شركة  ذتصبو 

محتادا الوت شريك احات.

بفعمر،  محمت  وذسات  إست يذة 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 

رقم 7032اA2 من مهمته كمسيرثيني 

في وذشركة، مع والبروء.

محمت  وذسات  ابيذتيلي  صبو 

وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  مسحيد، 

كمسير   ،A166529 رقم  وذفطناة 

احات ذلشركة، ملتا غير محتادا.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بسال  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

 : رقم  نحت   ،2022 ميي   11 بتيريخ 

.38853

 وذسجل وذتجيري رقم : 795ا2).

242 P

POLE OPTIQUE
نأسيس شركة

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
وذ يتفن  اضع  نم   2022 أبريل   5

وألسي�سي ذشركة على وذنحف وذتيلي :
.POLE OPTIQUE : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 
شريك احات.

وملفضفع والجتميعي : بيئع تظيرتي.
شيرع  ا  رقم   : والجتميعي  ومل ر 

حسن وذثيني سال ولجت تا.
رأسميذهي :  80.000 درهم م سمة 

امرقمة من طرف مغيربة لوناين.
ولجفري  أحمت  وذسات   : وملسير 
غير  ملتا  ذلشركة  وذفحات  وملسير 

محتادا.
وذسنة والجتميعاة : نبتأ من فينو 

 ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.
والبتتوئاة  بيملحكمة  وإل توع  نم 
نحت   2022 أبريل  ا2  بتيريخ  بسال 

رقم 38751.
243 P

VINVERA DECOR
SARL
نأسيس

وملنح ت  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 
نأسيس  نم   2022 أبريل   21 بتيريخ 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

حسب مي  لي :
 VINVERA DECOR  : وذتسماة 

.SARL
وذهتف : أعميل وذتشطاب اوذبنيء 

وملتنفعة.
زت ة   30 رقم  عميرا   : وذحنفون 
 8 رقم  ش ة  ذفكالي  أحمت  مفالي 

حسين وذربيط.
وملتا : 99 سنة.

وذرأسميل : 20.000 درهم.
بلحات  وذسات  تحاين   : وذتساير 

رشات مسيرو مع وإلمضيء والجتميعي.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
نسبة  نخصم   : وألربيح  نفزيع 
والحتايط  ذتكفين  وألربيح  من   %5

والجتميعي.
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نم وذتأسيس وذ يتفني ذتى كتيبة 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
نحت وذسجل وذتجيري رقم 160283.

ذلخالصة اوذباين
244 P

شركة أكوم مروك
شركة مجهفذة والسم

رأسميل : 00.000ا.6 أارا
ومل ر والجتميعي : مجمفعة A نجزئة 

ا/2/3 وملنط ة ولحرا بطنجة 
90000

تظرو ذ روروت مجلس وإلدورا ذافم 
11 ميرس 2022 اميرس :

 Jean marc وذسات  وست يذة 
كمتصرف  مهيمه  من   busnel

بمجلس وإلدورا.
بمكتب  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بطنجة  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   2022 ميي   13 بتيريخ 

161ا بيذسجل وذتجيري 5ا726.
245 P

 LA SOCIETE RACHA
INVESTISSEMENT

SA
Capital de 300.000 DHS

 Siège social à Kénitra 161
 Boulevard Mohamed
 Diouri Résidence Al

 Houda Premier étage, l’ICE
n°001734867000085

 IF n° 3714585 - Registre de
commerce numéro 31717

 PROCES - VERBAL DE
 L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
عيم  وجتميع  محضر  بم ت�سى 
نم  ،2022 أبريل  ا  بتيريخ   عيدي 

مي  لي :
وإلدوري  وملجلس  أعضيء  نجت ت 
ذلشركة اهم وذساتا رشيد وذ بيج، 
اوذسات  وملنصفري  حسن  وذسات 

تجاب وإلدري�سي ولخملي�سي.

بم ت�سى محضر وجتميع وملجلس 

نم  ،2022 أبريل  ا  بتيريخ   وإلدوري 

مي  لي :

وملنصفري  حسن  وذسات  تحاين 

كرئيس مت ر عيم ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 22 أبريل 

2022 نحت رقم 1699.

246 P

FARM 28

SARL AU

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا الوت وذشريك وذفحات

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

11 ميي 2022 نم نأسيس شركة لوت 

وذشريك  الوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات نتميز بمي  لي :

وذتسماة : FARM 28 »فيرم 28«.

وذهتف والجتميعي : 

وذفالحي  اوالستغالل  وذتتبير 

 وذزروعة انرباة وملفو�سي).

وملفوقع  انصمام  دروسة 

وإلذكتراتاة.

وملنتجيت  انصت ر  وستيرود 

اوملحتوت وملتحل ة بيذ طيع وذفالحي.

ومل ر والجتميعي : 15 شيرع وألبطيل 

ش ة رقم ا أكتول وذربيط.

وملتا : 99 سنة.

في  محتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

درهم   100 ب امة  وجتميعاة  حصة 

ذلفوحتا مكتتبة كلاي امحررا امخفذة 

بيسم وذسات علي علمي اوذذي يحتبر 

وملسير وذفحات ملتا غير محتادا.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   18 بتيريخ 

ا356.
ذلنشر اوذباين

247 P

 STE INTELLIGENT

 TRAINING AND

CONSULTING
SARL AU

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

ولحصص  نففيت  اع ت  والستثنيئي 

بتيريخ وملحين  وألسي�سي   اوذنظيم 

11 ميي 2022 نم مي  لي :

وجتميعاة  حصة   1000 نففيت 

وذتي في حفزا وذسات  فسف مسيتتي 

 1000 بفتيصح  رشات  وذسات  إلى 

حصة.

بفتيصح  رشات  وذسات  تحاين 

كمسير جت ت.

وذ يتفني ذتى كتيبة  انم وإل توع 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   18 بتيريخ 

9ا7ا12.

248 P

 STE CLIENER GREEN

AFRIQUE
SARL

نأسيس شركة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إنشيء شركة لوت  2022/ا0/ا1 

بيلخصيئص  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذتيذاة : 

 CLIENER GREEN  : وذتسماة 

AFRIQUE

وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 

بيملغرب ابيلخيرج ب :

ولخيرج،  أا  بيملغرب  وذتجيرا، 

وذحمفماة  وإلتيرا  محتوت  لجماع 

اوملحتوت وذكهربيئاة...

وذفالء  شيرع   : والجتميعي  ومل ر 

 6 وذش ة   38 وذرقم  مفتي ي  عميرا 

وذتوخلة. 

من نيريخ  99  سنة وبتتوء   : وملتا 

وذتأسيس.
رأس ومليل : حتد في مبلغ 100.000 

درهم م سم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم ذلفوحتا.

 Rafael وذسات   : نفزيع رأس ومليل 

 500   MARTINEZ FERNANDEZ

حصة.

وذساتا هتى خطيط 00ا حصة. 

 100 ولخطيط  وهل  دوهي  وذسات 

حصة.

نم تحاين وذسات دوهي   : وذتساير 

وهل ولخطيط كمسير ذلشركة.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بتيريخ  وذذهب  بفود  والبتتوئاة 

 2022/830 نحت   13/05/2022

ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 21551.

249 P

STE SALTY JOY
 SARL

نأسيس شركة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إنشيء شركة لوت   30/03/2022

بيلخصيئص  وملحتادا   وملسؤاذاة 

وذتيذاة : 

 .» SALTY JOY « : وذتسماة

وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 

بيملغرب ابيلخيرج ب :

جماع وألنشطة وملتحل ة برييضيت 

وألذفوح ومليئاة  ركفب وألمفوج)...

 2 وملسيرا  حي   : والجتميعي  ومل ر 
وذرقم 8 زت ة اود وذنفيس وذتوخلة. 

سنة وبتتءو من نيريخ   99  : وملتا 

وذتأسيس.
رأس ومليل : حتد في مبلغ 15.000 

150 حصة من فئة  درهم م سم إلى 

100 درهم ذلفوحتا.

وذسات  فنس   : ومليل  رأس  نفزيع 

بغتودي 75 حصة.

 Léa Mariette Honorine وذساتا

GALINIER  75 حصة. 

نم تحاين وذسات  فنس   : وذتساير 

 Léa Mariette اوذساتا  بغتودي 

كمسير ن   Honorine GALINIER

وإلمضيء  وعتميد  مع  ذلشركة، 

وملنفصل ذهمي.
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من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بتيريخ  وذذهب  بفود  والبتتوئاة 
 829/2022 نحت   13/05/2022
ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 9ا215.
250 P

 MIRAGE PROPERTIES
DEVELOPMENT

نففيت حصص
 MIRAGE  : وذتسماة 

.PROPERTIES DEVELOPMENT
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
وذشريك  وملسؤاذاة وملحتادا الوت  

وذفحات.
2ا شيرع وذسيقاة   : ومل ر وذرئي�سي 

ولحمروء وذحافن.
ولجمع  ملتواالت  طب ي   : وملفضفع 
وذغير عيدي بتيريخ 13/05/2022  قرر 

وملشيركفن مي  لي :
نففيت 161.000 حصة من طرف 
وذسات  إلى  جميل  ساتوتي  وذسات 

ومبيرك جميل.
جميل   ساتوتي  وذسات  وست يذة 

من منصبه كمسير.
جميل  ومبيرك  وذسات  تحاين 

كمسير اشريك احات ذلشركة.
بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيذحافن 
رقم  نحت   16/05/2022 بتيريخ 

.1366/2022
251 P

LA CASA DES CEREMONIES
SARL

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في فينو 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 سبتمبر 
وألسي�سي ذشركة لوت لوت مسؤاذاة 

محتادا بيملميزوت وذتيذاة :
 LA CASA DES : تسماة وذشركة 

CEREMONIES SARL
شركة   : ذلشركة  وذ يتفني  شكل 

لوت مسؤاذاة محتادا.

رقم وذسجل وذتجيري : 69ا35.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

والقتضيء بمختصر تسماتهي.
ننظام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وألاوني  جماع  باع  ولحفالت، 
والستيرود  عملايت  كيفة  وملطبخاة، 

اوذتصت ر.
حي   9  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شاخ وملفضل شيرع محمت عفود سال.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة.
 100.000  : مبلغ رأسميل وذشركة 

درهم، م سم كيذتيلي :
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا ذالى أست عنفونهي قطيع 

اوا وذرقم 1868 حي وذرحمة سال.
عنفونهي  وذشرودي  ربيب  وذساتا 
وذرحمة  حي   1868 وذرقم  اوا  قطيع 

سال.
عنفونهي  وذشرودي  كفنر  وذساتا 
وذرحمة  حي   1868 وذرقم  اوا  قطيع 

سال.
وذساتا عيئشة وذشرودي عنفونهي 
وذرحمة  حي   1868 وذرقم  اوا  قطيع 

سال.
عنفونهي  وذشرودي  هيجر  وذساتا 
وذرحمة  حي   1868 وذرقم  اوا  قطيع 

سال.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة :
عنفونهي  وذشرودي  ربيب  وذساتا 
وذرحمة  حي   1868 وذرقم  اوا  قطيع 

سال.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ سال  بمت نة   والبتتوئاة 

17 فبرو ر 2022 نحت رقم 69ا35.
252 P

IMAD
S.C.I

شركة ع يرية
رأسميذهي : 10.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 38، شيرع
عبت وملفمن، وذطيبق وذروبع

ش ة رقم 23، وذربيط
نبحي ملتواذة محضر ولجمع وذحيم 
22  فذاف  وملنح ت بتيريخ  والستثنيئي، 

2020 ن رر مي  لي :

ذشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 
إلى  ع يرية  من شركة   IMAD S.C.I
شركة لوت مسؤاذاة محتادا، الذك 

وبتتوء من نيريخ 22  فذاف 2020.
عبيد  وذسات  من  ولحصص  باع 
0ا  لحسن  عبيد  وذسات  إلى  عميد 

حصة.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2021 أبريل   18  فم 

.112901
بمثيبة م تطف اباين

253 P

مكتب وألستيل محمت ملكي

مفثق

نجزئة وملنتزه، قطحة رقم ا11، عين وذذئيب

أتفي، وذتور وذباضيء

وذهينف : 05.22.93.35.20

وذفيكس : 05.22.93.35.21

ABRAR IKAMATI شركة
شركة محتادا وملسؤاذاة

حصص  نففيت  ع ت  بم ت�سى 
 ،2022 أبريل   16 بتيريخ  وجتميعاة 
 ABRAJE AL MOHIT ففنت شركة 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 ABRAR شريك احات ذفيئتا شركة 
حصصهي  جماع  ش.م،   INVEST
 500 أي  نملكهي  وذتي  والجتميعاة 
 ،ABRAR IKAMATI حصة في شركة
شركة محتادا وملسؤاذاة، رأسميذهي 
والجتميعي  م رهي  درهم،   100.000
نجزئة  الكفذين  وذباضيء،  بيذتور 
محراف،  وألال ساتي  وذطيبق   ،11
بيذتور  وذتجيري  بيذسجل  مسجلة 
اكذو  6367اا  رقم  نحت  وذباضيء 
ولحسيب ولجيري وملرنبط بيلحصص 

والجتميعاة في وذشركة.
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
أبريل  ا18   16 بتيريخ  والستثنيئي 

2022، قرر وذشركيء مي  لي :
نففيت  ع ت  على  وذتصت ق 

ولحصص والجتميعاة.
نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة.

 1000  ABRAR INVEST شركة 
حصة.

وملجمفع : 1000 حصة.

وست يذة وذسات تفر وذت ن ملكف 

من مهيمه كمسير ذلشركة.

قفرمي�سي  فاصل  وذسات  تحاين 

غير  ملتا  ذلشركة  احات  كمسير 

محتدا.

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة إلى 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

شريك احات.

نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة.

اوذتصريو  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذتغاير ذتى وذسجل وذتجيري بكتيبة 

بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

 ،2022 أبريل   25 بتيريخ  وذباضيء 

نحت رقمي 822015 ا ا72ا1.
ذلخالصة اوذباين

وألستيل محمت ملكي

254 P

FAMILY NORD
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

SIEGE SOCIAL : LOT SAADA

N° 753 HAY AL MATAR NADOR

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

بتيريخ وستثنيئاي  وملنح ت   وذحيدي 

قرر شريك وذشركة   2022 أبريل   11

من  وذشركة  رأسميل  في  وذزييدا 

1.000.000 عن طريق  إلى   100.000

إصتور 9000 حصة عاناة.

الذك  وذنشيط  نفساع  مع 

بإضيفة :

ماكيتاكي وذسايروت - طفلي اكهربيء 

وذسايرا - دبيتيج

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 وملحكمة والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ

15 أبريل 2022 نحت رقم 598.
نسخة ذلباين

255 P
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EXPREMIUM CONSULTING SARL
RUE PESCARA HAY AL MATAR - NADOR

Tél. : 05.36.33.39.77
Fax : 05.36.33.39.95

BOULAKHRIF CARS
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOT DRIOUCH

AL JADID N°138 - DRIOUCH
وذحيم  ولجمع  محضر  إثر  على 
وملنح ت بتيريخ 22 ميرس 2022 قرراو 

مي  لي :
بلخريف  محمت  حصص  نففيت 

ذفيئتا عمر بلخريف.
وست يذة محمت شركافي كمسير 
بلخريف  بحمر  اتحفيضه  ذلشركة 

مسيرو احاتو ذلشركة.
لوت  شركة  إلى  وذشركة  نحفيل 
مسؤاذاة محتادا ذلشريك وذفحات.

وألسي�سي  وذ يتفن  تحت ل  مع 
ذلشركة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 وملحكمة والبتتوئاة بيذتريفش بتيريخ

18 أبريل 2022 نحت رقم 52.
نسخة ذلباين

256 P

TOUTOU IBRAHIM SARL
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
نكفتت شركة لوت   2022 ميرس  ا2 
وملسؤاذاة وملحتادا مميزوتهي كيذتيلي :

 TOUTOU IBRAHIM : وذتسماة 
.SARL

وذصفة وذ يتفتاة : ش.م.م.
غير  والمتحة  ت ل   : وذهتف 
عن  تايبة  اداذاي  محلاي  وملصحفبة 

وآلخرين.
اوذتاذاة  وذفطناة  وذبضيئع  ت ل 
تايبة عن وآلخرين - وستيرود انصت ر.

 100.000 في  حتد   : وذرأسميل 
سهم ب امة   1000 درهم م سم إلى 

100 درهم ذلسهم مفزعة كيذتيلي :
وبروهام طفطف 500 سهم.
محمت طفطف 500 سهم.

وبروهام طفطف امحمت   : وذتساير 
طفطف.

وإلمضيء : إبروهام طفطف أا محمت 
طفطف.

وملتا : 99 سنة.
حي وذ تس بن   : ومل ر والجتميعي 

طاب - وذتريفش.
نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
والبتتوئاة بيذتريفش بتيريخ 20 أبريل 

2022 نحت رقم 57.
257 P

 EXPREMIUM CONSULTING

MAIN ENGINEERING
SARL AU

نأسيس وذشركة
في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نكفتت شركة لوت   2022 ميرس   22
احات  ذشريك  محتادا  مسؤاذاة 

مميزوتهي كيذتيلي :
 MAIN  : وذتسماة 

ENGINEERING SARL AU
وذصفة وذ يتفتاة : ش.م.م.ش.ا.

وذهتف : طفبفغروفي.
 100.000 في  حتد   : وذرأسميل 
سهم ب امة   1000 درهم م سم إلى 

100 درهم ذلسهم مفزعة كيذتيلي :
1000 سهم محمت مين.

وذتساير : محمت مين.
وإلمضيء : محمت مين.

وملتا : 99 سنة.
إقيمة وذحثميني   : ومل ر والجتميعي 
وذحي وإلدوري شيرع ساتي   وتطيذاي) 

محمت ش ة رقم 23 - وذنيضفر.
ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 وملحكمة والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ

ا أبريل 2022 نحت رقم 521.
258 P

 HOLDING 2022
 SARL ش.م.م
نأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
2022/ا22/0  بتيريخ  بيذربيط 
2022/ا0/ا2  في  بيذربيط  اوملسجل 
ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  إنشيء  نم 
ذهي  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 

وملميزوت وذتيذاة :

وذشركيء :

وذسات سبيبف رشات.

وذسات سبيبف محمت.

ايمثله  عتتين،  سبيبف  وذسات 

وذف�سي وذ يتفني وذسات سبيبف رشات.

 HOLDING 2022  : وذتسماة 

SARL ش.م.م.

غرض وذشركة : ذلشركة نشيطيت 

متحتدا دوخل وملغرب اخيرجه نتمثل 

في :

اأشغيل  وذبنيء  أشغيل  م يال 

متنفعة ؛

وألشغيل وذحيمة اجماع وملهن ؛

اوستيرود  انمثال  اباع  شروء 

منتجيت  جماع  انصناع  انصت ر 

وملفود  جماع  اكذذك  وذبنيء  امفود 

اوألداوت وذالزمة ذشركة وذبنيء.

نأجير جماع وملحتوت اوآلالت.

وذنظيفة وذحيمة اولحروسة.

وذتطفير  مشيريع  جماع  نح اق 

صاغة تسلام وملفتيح أا   ، وذح يري 

غيرهي ؛

وذبنيء  مفود  جماع  ات ل  نصناع 

ذغرض  مرنبطة  نكفن  قت  وذتي 

وذشركة ؛

اأي  نجيرية  عالمة  أي  نمثال 

شركة في أي عملاة صنيعاة أا نجيرية 

قت نكفن مرنبطة بشكل مبيشر أا غير 

وملذكفرا أعاله  مبيشر بأحت وألشايء 

عن طريق إنشيء مشيريع مشتركة أا 

غير لذك ؛
صايتة اإصالح ابنيء جماع وذطرق 

اولخيصة  وذحيمة  وذفناة  اوألعميل 

اكذذك إنشيء اتشغال جماع شركيت 

وذتركاب لوت وذصلة بهتف وذشركة 

وألرو�سي  أا  وملبيني  جماع  وقتنيء 

انأجيرهي  اباحهي  اوستبتوذهي 

اوستئجيرهي ، انطفير اباع منتجيتهي ؛

وألشغيل  جماع  عيم،  ابشكل 

وذصنيعاة  أا  وذتجيرية  أا  وذحيمة 

وذح يرية،  وذحملايت  أا  وملن فذة  أا 

وملرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 

اوذتي  مكن  أعاله  وملحتدا  بيألشايء 

أن تحزز نطفر وذشركة.

وبن  شيرع   79  : وذرئي�سي  ومل ر 
 -  6 ش ة رقم  وذطيبق وذثيني،  سيني، 

أكتول - وذربيط.
متا وذشركة : 99 سنة وبتتوء من 

 فم نأسيسهي.
في  حتد   : وذشركة  رأسميل 
 5000 إلى  م سمي  درهم   500.000
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة هذه 

وألسهم م سمة كمي  لي :
وذسات سبيبف رشات 2500 حصة، 
حصة،   1250 اوذسات سبيبف محمت 
ايمثله  عتتين،  سبيبف  اوذسات 
وذف�سي وذ يتفني وذسات سبيبف رشات 

1250 حصة.
وذتساير : وذشركة مسيرا إدوريي من 

طرف وذسات سبيبف رشات.
وذسنة والجتميعاة : من فينو   ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تسجال  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيذربيط  وذتجيري  بيذسجل  وذشركة 
رقم  نحت   06/05/2022  فم 

02اا12.
259 P

زينيكا تكنولوجي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات
رأسميذـــــهي :90.000 درهم

وذكيئن م رهي والجتميعي : شيرع 
وملسيرا - زت ة 6 أكتفبر، رقم 6

وذطيبق 3 - ش ة 3 - روسين
وذتوروذباضيء

رقم وذسجل وذتجيري 2215ا5
نأسيس شركة

بم ت�سى وذنظيم وألسي�سي بتيريخ 
05 أبريل 2022، شركة زيناكي شركة 
نأسيس  قررت  وملبسطة،  وملسيهمة 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
ولخصيئص  لوت  احات،  بشريك 

وذتيذاة :
»زيناكي   : وذشركة  تسماة 
 ZENIKA نكنفذفجي« 

 TECHNOLOGY
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
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وذشركيء : شركة زيناكي.
وملسيرا  شيرع   : والجتميعي  ومل ر 
 - 3 6 - وذطيبق  6 أكتفبر،رقم  - زت ة 

ش ة 3 - روسين - وذتوروذباضيء. 
وذشركة  نشيط   : وذشركة  نشيط 

هف، في وملغرب اولخيرج :
عنت  أا،  ذنفسهي  وذتشغال 
أخرى،  أطروف  لحسيب  والقتضيء، 
ألي نشيط  تحلق بت ت م ولختميت 
في مجيالت والستشيروت، اال سامي في 
جماع مجيالت والستشيروت اوذتتريب 
اباع  اوذتطفير اهنتسة وملحلفمايت، 

وملنتجيت لوت وذصلة.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
وذتجيري  بيذسجل  وذشركة  تسجال 

بيذتور وذباضيء.
رأسميل وذشركة : 90.000 درهم.

أزاري«  »كيرل  وذسات   : وذتساير 
هللا  »عبت  اوذسات   »Carl Azouri«

.»Abdellah Zeroual« »زراول
ولجهفي  بيملركز  وذتسجال  نم 
بتيريخ وذباضيء  بيذتور   ذالستثمير 
ا1 أبريل 2022 نحت رقم 2215ا5.

من أجل م تطف ا باين 
وملســـــاــــر

260 P

زالغ هولدينغ
ش.م

ZALAR HOLDING - S.A
شركة مجهفذة والسم بمجلس 

وإلدوري
رأسميذهي : 108.910.200 درهم
م رهي والجتميعي : فيس، وذحي 

وذصنيعي بنسفدا، نجزئة وذنميء 
ب حة 198 - 199

اف ي ملحضر ولجمع وذحيم وذحيدي 
وذسنفي وملنح ت بتيريخ 27 أغسطس 

2021، مي  لي :
وذشركة :  متراوء  اكيذة  نجت ت 
وذسيدا محمت فيراق وذشياني بنحبت 
رضي  أحمت  تاناي،  هللا  عبت  هللا، 
وذشيمي، مهتي بربيش، سحت حسير، 
نامفتي كفطفن، جفن ريتش، شركة 
دوفات  طرف  من  ممثلة  سيبفرد 

دوتفف اهيرا�سي ميتسفمفطف.

 6 ملتا  وملتروء  اكيذة  نجت ت  نم 
سنفوت أي إلى غي ة ولجمع وذحيم وذذي 
والجتميعاة  ولحسيبيت  في  سا رر 

وملغل ة في 30  فتاف 2027.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
2021 نحت  12 أكتفبر  بفيس بتيريخ 

رقم 81اا.
من أجل وملستخرج اوإلشيرا

وملجلس وإلدوري

261 P

البيل الثمور
ش.م.م

LABEL DATTES - SARL
شركة محتادا وملسؤاذاة

رأسميذهي : 30.000.000 درهم
م رهي والجتميعي : فيس، مكتب 20
وذطيبق وذسفلي وإلدورا زت ة 801 

سيب ي مصنع وذحلف وذحي وذصنيعي 
ساتي وبروهام

وذسجل وذتجيري رقم 38995
وذزييدا في رأسميل وذشركة

وذحيدي  غير  وذحيم  ذلجمع  اف ي 
،2021 ديسمبر   30 بتيريخ   وملنح ت 

مي  لي :
بمبلغ  وذشركة  رأسميل  زييدا 
طريق  عن  درهم   25.000.000
من  ذرفحه،  جيرية  د فن  تحفيض 
 30.000.000 إلى  درهم   5.000.000

درهم.
وذ يتفن  من  ا7   6 وذفصل  تغاير 

وألسي�سي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بتيريخ 2 فبرو ر 2022 نحت رقم 668.

من أجل وملستخرج اوإلشيرا

وذتساير
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JAOUDA AGRI
SARL

جفدا أكري ش.م
شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 00.000ا درهم
م رهي والجتميعي : فيس، مكتب 53

وذطيبق وذسفلي وذحميرا وإلدورية زت ة 
801 مصنع وذحلف سيب ي

وذحي وذصنيعي ساتي وبروهام

وذسجل وذتجيري رقم 56511

وستمرور نشيط وذشركة
في ولجمع وذحيم وملنخلط وذحيدي 

اغير وذحيدي ملسيهمي شركة »جفدي 

أكري« ش.م وملنح ت بتيريخ 30  فتاف 

2020، قرر مي  لي :

رغم  وذشركة  نشيط  وستمرور 

أقل  أصبحت  وذتي  وذشركة  اضحاة 

من ربع رأسميل وذشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   2021 ميي   12 بتيريخ  بفيس 

رقم 2320.
من أجل وملستخرج اوإلشيرا

وملجلس وإلدوري
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LABEL BERRIES
SA

البال بير ز - ش.م

شركة مجهفذة والسم

رأسميذهي : 00.000ا درهم

م رهي والجتميعي : فيس، مكتب 50

وذطيبق وذسفلي وذحميرا وإلدورية زت ة 

801 مصنع وذحلف سيب ي

وذحي وذصنيعي ساتي وبروهام

وذسجل وذتجيري رقم 51529

وستمرور نشيط وذشركة
في ولجمع وذحيم وملنخلط وذحيدي 

»البال  اغير وذحيدي ملسيهمي شركة 

30  فتاف  بير ز« ش.م وملنح ت بتيريخ 

2021، قرر مي  لي :

رغم  وذشركة  نشيط  وستمرور 

أقل  أصبحت  وذتي  وذشركة  اضحاة 

من ربع رأسميل وذشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بفيس بتيريخ 20 سبتمبر 2021 نحت 

رقم 186ا.
من أجل وملستخرج اوإلشيرا

وملجلس وإلدوري

264 P

زاالغ إكسطونسيون
ش.م.م

ZALAR EXTENSION - SARL
شركة محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي : 10.000 درهم

م رهي والجتميعي : رقم 25، زت ة 
ا80، وذحي وذصنيعي ساتي وبروهام

فيس
وذسجل وذتجيري رقم 32531

وذحيدي  غير  وذحيم  ذلجمع  اف ي 
قرر   ،2022 فبرو ر   9 وملنح ت بتيريخ 

مي  لي :
محي نة افيا وملسير وملرحفم ومحمت 
اتشطابه  هللا  بنحبت  وذشياني  فؤود 

من وذسجل وذتجيري ذلشركة.
مهتي  وذسات  وست يذة  محي نة 

بربيش من منصبه كمسير ذلشركة.
ذلشركة  جتد  مسير ن  تحاين 
هللا  بنحبت  وذشياني  ودريس  وذسات 
بنحبتهللا،  وذشياني  أمانة  اوذسات 

ملتا غير محتادا.
وذ يتفن  من   19 وذفصل  تغاير 

وألسي�سي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
نحت   2022 فبرو ر  ا2  بفيس بتيريخ 

رقم 976.
من أجل وملستخرج اوإلشيرا

وذتساير

265 P

ATLAS ELEVAGE
 DOUAR BARKAOUA

 CHAAYBAT CERCLE SIDI SMAIL
EL JADIDA

CAPITAL 100.000 DHS
EL JADIDA 24000

أطلس إذفيج
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي داور بركياا 
وذشحابيت دوئرا ساتي وسميعال 

ولجت تا
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

19365
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة :

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

أطلس   : بمختصر تسماتهي  والقتضيء 

إذفيج.

نرباة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتاوجن اتسفي هي.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ساتي  دوئرا  وذشحابيت  بركياا 

وسميعال - ولجت تا.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة.

 100.000  : مبلغ رأسميل وذشركة 

درهم، م سم كيذتيلي :

 : وذرحام  عبت  بفشفي  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1000

ذلحصة.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرحام  عبت  بفشفي  وذسات 

000ا2  مزكين  نجزئة  5ا  عنفوته 

ولجت تا.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت مسيري وذشركة :

وذرحام  عبت  بفشفي  وذسات 

000ا2  مزكين  نجزئة  5ا  عنفوته 

ولجت تا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ بيلجت تا  بمت نة   والبتتوئاة 

5 ميي 2022 نحت رقم 27789.

266 P

 FELLAHI PROMO شركة

KSIRI
ومل ر والجتميعي : شيرع  فسف

بن نيشفين، مكتب رقم 08

إقيمة وملت نة، مشرع بل صيري

شركة  نأسيس  ذح ت  نبحي 

 FELLAHI PROMO KSIRI

 ،2022 ميرس   08 بتيريخ  ش.ل.م.م، 

ن رر نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا، مميزوتهي هي كيذتيلي :

شركة   : وذشكل وذ يتفني ذلشركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا.

 FELLAHI PROMO  : وذتسماة 

KSIRI

وملفضفع وذرئي�سي :

منحش ع ير ي ؛

نجهيز وألرو�سي وذحيرية.

ومل ر والجتميعي : شيرع  فسف بن 

مكتب رقم  إقيمة وملت نة،  نيشفين، 

08، مشرع بل صيري.

وملتا : 99 سنة.

نبتأ وذسنة ومليذاة   : وذسنة ومليذاة 

ديسمبر من   31 1  ني ر اننتهي في  في 

كل سنة.

رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 

درهم،   100.000 مبلغ  في  وذشركة 

1.000 حصة وجتميعاة  م سمة إلى 

من فئة 100 درهم ذلفوحتا.

وذشكل  على  ولحصص  نخصص 

وذتيلي :

عتد  وذحنفون  اوذنسب  والسم 

ولحصص والجتميعاة

وذلامفن  حي  وذتريفيش،  فالحي 

ب - رقم 130، بل صيري 510 حصة 

وجتميعاة.

وذزرقطفني،  شيرع  تبال،  فالحي 

وقيمة وذنال، ش ة 1ا، وذ صر وذكبير 

90ا حصة وجتميعاة.

وملجمفع : 1.000 حصة وجتميعاة.

وإلدورا : وذسات فالحي وذتريفيش، 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 

.GN-100099 رقم

اقت نم وإل توع وذ يتفني ذ فوتين 

وذشركة بيملحكمة والبتتوئاة بمشرع 

 ،05/05/2022 بتيريخ  بل صيري، 

بملف وذسجل  8/2022ا  نحت رقم 

وذتجيري رقم 5ا8.

267 P

ZAMORA CHASH شركة
ش.م.م

شيرع محمت ولخيمس رقم 297 
زغنغين، وذنيضفر

بم ت�سى محضر ولجمحاة وذحيمة 

 2022 ميي   9 بتيريخ  والستثنيئاة 

ذشركة  وذفحات  وذشريك  صيدق 

على  ش.م.م،   ZAMORA CHASH

من  وذشركة  رأسميل  من  وذرفع 

ذاصبو   300.000 إلى   100.000
رأسميل وذشركة م سمي كمي  لي :

زذفغ رشات 3000 حصة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 732.

268 P

AF DECO
SARLAU

وستثنيئي  عيم  جمع  بم ت�سى 

2022/05/16 قرر  حرر في وملحمت ة 

 AF DECO وذشريك وذفحات ذلشركة

ش.م.م لوت وذشريك وذفحات مي  لي :  

طرف  من  حصة   1000 نففيت 

وذسات  إلى  وملنتصر  محمت  وذسات 

 فنس برودا.

محمت وملنتصر  وست يذة وذسات  

من منصبه كمسير ذلشركة.

تحاين وذسات  فنس برودا. 

كمسير احات ذلشركة. 
تحت ل وملفود 6. 7. 13 من وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة.

نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 

وملحمت ة نحت  والبتتوئاة  بيملحكمة 

1061 بتيريخ 18/05/2022.

269 P

 SOCIETE IMMOBILIERE
 ATTARIKIA

إنشيء شركة
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
18 ديسمبر 2006 نم نأسيس شركة 

وذطري اة لوت وملميزوت وآلناة :
وذتسماة : شركة وذطري اة.

زت ة نفنس   58  : ومل ر والجتميعي 
برشات.

وذرأسميل : 200.000 درهم. 
ع يرية  باع  شركة   : وذهتف 
اشروء ابنيء والرو�سي كل مي ذه عالقة 

بيذح ير).
وذشركيء : وذحيذمي لحسن وذحيذمي، 
وذحيذمي،  طيرق  وذحيذمي،  عثمين 

سلمى وذحيذمي احلمي بشرى.
وذسنة ومليذاة : نبتتئ في 01  ني ر ا 

ننتهي في 31 ديسمبر.
من  مسيرا  وذشركة   : وذتساير 
طرف وذسات وذحيذمي لحسن ولحيمل 
ملتا   3973W ذلبطيقة وذفطناة رقم 

غير محتادا .
وذسجل وذتجيري 3329 : وملحكمة 

والبتتوئاة برشات.
270 P

HOLDING PRIMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات
رأسميذهي : 10.000 درهم

ومل ر والجتميعي : زواية زت ة وذ يهرا 
ازت ة غيتتي إقيمة وملنزه وذش ة

رقم 20 وذربيط
مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم نحرير محضر وذ روروت  بيذربيط، 
والستثنيئاة ذشريك وذفحات ذلشركة 
لوت  شركة   HOLDING PRIMO
احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

وذذي ن رر فاه مي  لي :
نصحاو ولخطأ وملرنكب في ومليدا 

13 من وذنظيم وألسي�سي.
حصة ذفيئتا   25 محي نة نففيت 
وذساتا تبالة نزتاتي من طرف وذسات 

محمت فيضل بناحيش.
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حصة ذفيئتا   13 محي نة نففيت 
وذساتا عبت وذنفر بناحيش من طرف 

وذسات محمت فيضل بناحيش.
حصة ذفيئتا   12 محي نة نففيت 
طرف  من  بناحيش  حسن  وذساتا 

وذسات محمت فيضل بناحيش.
نحت ت وذت سام ولجت ت ذرأسميل 

وذشركة.
تغاير شكل وذشركة من شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا بشريك احات إلى 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا.
ومل ر  في  وذتفطين  ع ت  نجت ت 
ازت ة  وذ يهرا  زت ة  زواية  وذتيلي 
 20 رقم  وذش ة  وملنزه  إقيمة  غيتتي 

وذربيط.
من  ا13   7  ،6 وملفود  نصحاو 

وذنظيم وألسي�سي.
نحاين وذنظيم وألسي�سي.

أسئلة متنفعة.
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
وذرقم  نحت   2022 ميي   11 بتيريخ 
وذتصريو  اضع  انم  ا338  وذترونبي 
وذضبط  كتيبة  تفس  ذتى  وذتغايري 

بنفس وذتيريخ نحت رقم 525ا12.
ذلتلخاص اوذنشر

وملسير

271 P

 ARBRE DE VIE - CRECHE
 PRIVEE

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت شريك اوحت

    رأسميذهي : 50.000 درهم
ومل ر والجتميعي : ا زت ة اود زيز، 

وذطيبق وذثيذث، ش ة رقم 7، 
أكتول، وذربيط
نصفاة شركة

بم ت�سى محضر ولجمحاة وذحيمة 
 ARBRE DE VIE والستثنيئاة ذشركة 
وذذي نم بتيريخ   - CRECHE PRIVEE

31 ميرس 2022 ن رر مي  لي :
قرور وذتصفاة وملسب ة.

تحاين وملصفي وذساتا مهي محفني 
انحت ت مهيمهي.

تحاين ومل ر والجتميعي ذلتصفاة في 
ا زت ة اود زيز، وذطيبق وذثيذث، ش ة 

رقم 7، أكتول، وذربيط.
ذلمصفي  والجتميعي  وذتفقاع 

وذساتا مهي محفني.
مسيئل أخرى.

وإل توع  نم   : وذ يتفني   وإل توع 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى   وذ يتفني 
وذحتد  نحت   2022 ميي   17 بتيريخ 
وذتصريو  اضع  انم   3523 وذترونبي 
وذضبط  كتيبة  تفس  ذتى  وذتغايري 

بنفس وذتيريخ نحت رقم 692ا12.
من أجل وذتلخاص اوذنشر

وذتساير

272 P

 AMC TRADING COMPANY
SARL AU

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا بشريك اوحت

وذفوحت  وذشريك  قرور  بمفجب 
2022 ن رر نأسيس  أبريل  ا1  بتيريخ 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
بشريك اوحت انبحي ذذذك فإنهي نتكفن 

من وذسات  فسف وبرم.
 AMC  : وذشركة  تسماة 
.TRADING COMPANY SARL AU

نشيط وذشركة : وستيرود انصت ر 
اوذفالحاة  وذغذوئاة  وملنتفجيت 

اوالذكتراتاة اغيرهي.
م ر وذشركة : نجزئة عين عتيرس، 
ا،  رقم   102 عميرا  وذثيني،  وذطيبق 

وذصخيروت، نميرا.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

إحتوثهي وذفحلي.
درهمي   100.000  : ومليل  رأس 
م سم على 1000 حصة ب امة 100 

درهم ذلفوحتا.
وذسات  فسف   : وذتساير وذتفقاع 

وبرم.
نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
والبتتوئاة بتميرا بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 136301.
اهذو بمثيبة م تطف اباين

273 P

 SNM-PRO
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
بشريك اوحت

وذحيم  ولجمع  ملحضر  طب ي 
والستثنيئي وملنح ت في 15 ميرس 2022 

.SNM-PRO SARL AU ذشركة
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 

بيذربيط : 2791ا1.
ن رر مي  لي :

نفساع نشيط وذشركة :
والستشيروت وإلدورية ؛

م يال ألعميل أا إنشيءوت متنفعة.
نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كينب 
2022 نحت رقم  18 ميي  بيذربيط في 

2ا7ا12.
274 P

GAUSS INVESTMENT
SARL AU

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت شريك اوحت

ومل ر والجتميعي : رقم 15 شيرع 
وألبطيل ش ة رقم ا وذربيط - وكتول

وذسجل وذتجيري رقم 155673
وذربيط

ولجريتا  في  اقع  خطإ  وستتروك 
بتيريخ   5691 وذحتد   وذرسماة 
ا2 تففمبر 2021 بخصفص وذشركة 

.GAUSS INVESTEMENT
عفض :

رأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 
وذشركة حتد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 
ايمثل  كلاي  دفع  حصة  ذكل  درهم 
مسيهمة أتجزت ت تو ذفيئتا وذشركة 
بمي  طيرق  قطيب  وذسات  طرف  من 

قتره 100.000 درهم.
بيذكيمل  ولحصص  هذه  نتفع 

انخصص كلهي ذلشركة.
وذسات  وذشركة  يسير   : وذتساير 
وذ يطن ب  بفحصير،  قطيب زكرييء 
مغربي  نميرا،   ،2 2، حي وذنهضة  رقم 
ولجنساة، مزدود بتيريخ 30 ميرس 1995 
وذفطناة  ذلبطيقة  حيمل   بيذربيط، 

.AD231772 رقم

  رأ :
رأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 
وذشركة حتد في مبلغ 100.000 درهم 
 100 من  حصة   1000 إلى  قسمت 
ايمثل  كلاي  دفع  حصة  ذكل  درهم 
مسيهمة أتجزت ت تو ذفيئتا وذشركة 
من طرف وذسات زكرييء بفحصير بمي 

قتره 100.000 درهم.
بيذكيمل  ولحصص  هذه  نتفع 

انخصص كلهي ذلشركة.
وذسات  وذشركة  يسير   : وذتساير 
 ،2 وذ يطن ب رقم  بفحصير،   زكرييء 
حي وذنهضة 2، نميرا، مغربي ولجنساة، 
 1995 ميرس   30 بتيريخ  مزدود 
وذفطناة  ذلبطيقة  حيمل   بيذربيط، 

.AD231772 رقم
وذب اة بتان تغاير.

275 P

EGGC SERVICES
بتيريخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم نأسيس شركة   2020 أكتفبر   10
لوت وملسؤاذاة وملحتادا اوذتي نحمل 

ولخصيئص وذتيذاة :
.EGGC SERVICES : وذتسماة

.SARL : وذصفة وذ يتفتاة
وذهتف والجتميعي : 

نجيرا ؛
أعميل مختلفة.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم ذلحصة وذفوحتا مفزعة   100

بين وذشركيء على وذشكل وذتيلي :
 GODI WOGO وذساتا 
 150  FRANCK DOMINIQUE

حصة ؛
 TIE LOU IRIE وذساتا 

FLORENCE 150 حصة ؛
 ASSOVI MARIUS وذسات 

KOUADIO 200 حصة ؛
 LIKADE SAHI وذسات 

HERMANN 500 حصة.  
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
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من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ومل ر والجتميعي : 8ا شيرع فيل اذت 

عمير، وذش ة 1، أكتول، وذربيط.

 LIKADE SAHI وذسات   : وملسير 

.HERMANN

 : وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 

.160165

276 P

SWEET HOME IMMO
بتيريخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

نم نأسيس شركة   2020 أكتفبر   10

لوت وملسؤاذاة وملحتادا اوذتي نحمل 

ولخصيئص وذتيذاة :

 SWEET HOME  : وذتسماة 

.IMMO

.SARL : وذصفة وذ يتفتاة

وذهتف والجتميعي : 

نأجير وذح يروت ؛

باع وذح يروت.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

درهم ذلحصة وذفوحتا مفزعة   100

بين وذشركيء على وذشكل وذتيلي :

وذساتا كفثر بنطابي 500 حصة ؛

وذسات عبت وذفتيح ولحمفمي 500 

حصة.  

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.

ومل ر والجتميعي : 8ا شيرع فيل اذت 

عمير، وذش ة 1، أكتول، وذربيط.

وملسير : وذساتا كفثر بنطابي.

 : وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 

7ا1602.

277 P

كروم اوطو كار
ش.م.م

حي بفيزوزورن بلفك 2 رقم 1 وذنيظفر
رأسميذهي : 500.000 درهم

تحاين مسير جت ت
نبحي ذلح ت وذحرفي وملؤرخ بيذنيظفر 
بتيريخ 5 ميي 2022 نم ن رير مي  لي :                                       
وذكريم  عبت  وذسات  عين  وذتساير 
عبي�سي مسير ذلشركة ملتا غير محتدا 

بتال من وآلنسة كفثر وشتريفن.
نتحمل  وذشركة  إن   : وذتفقاع 
وذسات  نفقاع  نجيه   مسؤاذاتهي 
عبت وذكريم عبي�سي.                               

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيذنيظفر 
16 ميي 2022 نحت رقم 735.                      
278 P

شركة كلينيس
ش.م.م

وملؤرخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 
ذل فوتين  اطب ي   2022 ميي   10 في 
وذ يتفن  اأسيسي  وذحمل  بهي  ولجيري 

رقم 5-96.
والســــــــم: إن وذشركة وملحناة نحمل 

وسم: »شركة كلانيس« ش.م.م.
وملفضــــــفع : كروء اوستغالل وذح ير 

ولخيص أا وملكتري.
زت ة ولجيمحة   87  : مــ ر وذشــــركة 

وذحرباة وذنيظفر.
حتد رأسميل   : رأســميل وذشـركة 
100.000درهم  مبلغ  في  وذشركة 
وجتميعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

ب امة 100 درهم ذكل اوحتا.
وذشركة  متا   : وذشـــركة  مـــتا 

محتدا في 99 سنة.
وذسنة  حتدت   : وملـــيذاة  وذســـنة 
أال  من  نبتتئ  شهرو   12 في  ومليذاة 
كل  من  ديسمبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.
وألربيح  ن تطع   : وألربــــيح  نحـــت ت 
إلنشيء   %5 بنسبة  ومليذاة  وذسنة 

وألمفول والحتايطاة وذ يتفتاة.
وملروبطين  وذساتا   : وذتســــاــاــــر 
غير  ملتا  ذلشركة  مسيرا  نسرين 

محتادا.

نتحمل  وذشركة  إن   : وذــــتــــــفقاع 

وذساتا  نفقاع  نجيه  مسؤاذاتهي 

وملروبطين نسرين.

وإل توع  إن   : وذ يتفني  وإل توع 

ضبط  بمكتب  سجل  وذ يتفني 

بتيريخ  بيذنيطفر  والبتتوئاة  وملحكمة 

12 ميي 2022 نحت رقم 720.

279 P

 HIDCON
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى   -  I

والستثنيئي وملنح ت في  18وبريل 2022:

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

00ا  نففيت   ،HIDCON تسماتهي 

وذسات  طرف  من  وجتميعاة  حصة 

حصة  ا100  و فب  علفي  ومروني 
وجتميعاة من طرف وذسات ساكري 

وذسات  ذفيئتا  وذرحمين،  عبت 

نيكات  اكذو  وحمت  علفي  ولحمتي 

مسيرو  و فب  علفي  ومروني  وذسات 

ولحمتي  وذسات  اتحاين  ذلشركة، 

ذلشركة  جت تو  مسيرو  وحمت  علفي 

ومل ر  اتغاير  وذصالحايت،  مع جماع 

وذرنيحة   حي  من  ذلشركة  والجتميعي 
376 ولخميسيت ولى حي وذرنيحة  رقم 

نذايب  ثم  كمي  ولخميسيت،   279

وذ يتفن وألسي�سي اتحت له.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  II

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيلخميسيت 

نحت رقم 217 بتيريخ 12 ميي 2022.
ذلنسخ اوذباين

وذفكال

280 P

SINIA
نأسيس شركة

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ في   -  I 

شركة   نأسيس  نم   2022 وبريل  ا1 

بشريك  محتادا  مسؤاذاة  لوت 

احات ذهي وملفوصفيت وذتيذاة :

.SINIA : وذتسماة

وذهتف والجتميعي : وستغالل م هى.

حي وذفرح شيرع   : ومل ر والجتميعي 

محمت ولخيمس رقم 173 نافلت.

وذرأسميل :  حتد رأسميل وذشركة 
في 100.000 درهم. 

وذساتا  عانت   : وذشركة  تساير 
مع  ذلشركة  مسيرا  صلت  صبيح 

جماع وذصالحايت.
بكتيبة  وذ يتفني  نم وإل توع    -  II
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بتافلت 

نحت وذسجل وذتجيري عتد 1271. 
ذلنسخ اوذباين

وذفكال

281 P

 STE AMINZOU
SARL AU

سكتفر 7 رقم 96 حي وذسالم، سال
تحت ل

بم ت�سى ع ت عرفي محرر في سال 
اوملسجل   2022 ميرس   28 بتيريخ 
بمصلحة وذتسجال بيذربيط في ا أبريل 
ا2022/1081 قرر  2022 نحت رقم 
 AMINZOU شركة  في  وملسيهمفن 

: SARL
نحفيل ولحصص والجتميعاة : 

بباع  قيم  كريم  ومنزا  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   15000

ذلحصة ؛
وذساتا  بلحف�سي،  رقاة  ذلساتا 
ومنزا ذطافة قيمت بباع 7500 حصة 
ذلساتا  ذلحصة  درهم   100 ب امة 
رقاة بلحف�سي اوذساتا ومنزا جيهين 
 100 7500 حصة ب امة  قيمت بباع 
درهم ذلحصة ذلساتا رقاة بلحف�سي.

 : تساير وذشركة اسلطة وإلمضيء 
قرر وملسيهمفن تسماة رقاة بلحف�سي 
كمسيرا ذلشركة مع نخفيلهي سلطة 
على جماع وذفثيئق وملتحل ة  وإلمضيء 

بيذشركة اوإلمضيء على وذشاكيت.
قيمت  ذطافة  ومنزا  وذساتا 
بت ت م وست يذتهي من منصب مسيرا 

وذشركة.
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط في وملحكمة والبتتوئاة ملت نة 
2022 نحت رقم  17 ميي  سال بتيريخ 

.38890
282 P
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 FONDS MAROC FORETS
SA

Au capital de 16.002.700 DH
 Siège Social : Rabat, Imm CDG

Place Moulay El Hassan
RC RABAT : 73227

وذزييدا في رأسميل وذشركة
ولجمحاة  محضر  بم ت�سى   -  1
13  ني ر  بتيريخ  وذحيد ة  وذحيمة غير 

2022 ن رر مي  لي :
وذشركة  وذرأسميل  في  وذزييدا 
سهم   130.000 إصتور  خالل  من 
وذتفع  طريق  عن  الذك  جت ت 
ذاصبو رأس ومليل وذشركة  وذن تي، 

16.002.700 درهم.
 7 بتيريخ  وإلدوري  وملجلس   -  2
فبرو ر 2022 نأكت من نح اق وذزييدا 
من   7.2 وذبنت  اتغاير  ومليل  رأس  في 

قيتفن وذشركة كمي  لي :
ومليدا 7.2 :

مبلغ  إلى  ومليل  رأس  تحاين   تم 
درهم اهي م سمة إلى   16.002.700
160.027 سهم من قامة 100 درهم، 
غير  وذحيمة  ولجمحاة  ذ روروت  اف ي 
وذحيد ة بتيريخ 13  ني ر 2022 اهينه 

وألسهم مرقمة من 1 إلى 160.027.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  3
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
بتيريخ 10 ميي 2022 نحت رقم 3325.

ذلخالصة اوذباين
وملجلس وإلدوري

283 P

 K.M.A GLOBAL
 ENTERPRISE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رقم وذتحريف وملفحت: 
003077939000009

وذحنفون: 3 شيرع مفالي  فسف 
وذحميرا د وذش ة1 اسط وملت نة 

وذربيط - وملغرب 
إعالن عن نأسيس شركة

 K.M.A«  إعالن عن نأسيس شركة
لوت   (»Global Enterprise
برأسميل  محتادا  مسؤاذاة 
عنفونهي شيرع مفالي درهم،   10.000

  فسف، وذحميرا  »د« وذش ة 1 اسط 
وذ يتفن  على  بنيء  وذربيط،  وملت نة 
 2022 ميي   11 بـ  وملؤرخ  وألسي�سي 
ذتى  وذتجيري  بيذسجل  امسجلة 
نحت  بيذربيط   والبتتوئاة  وملحكمة 

رقم 160307.
ومل ياالت،  دعم   : مفضفعهي 
أنشطة مختلفة، وذتصت ر اوالستيرود، 

مختلفيت.
م رهي :  3،  شيرع مفالي  فسف، 
 - 1 اسط وذربيط  وذحميرا  »د« ش ة 

وملغرب. 
وملتا: 99 سنة.

 وذرأسميل : 10.000 درهم.
وألسهم  من   %  50  : وملسيهمفن 

ذكل من :
كريم وسحت KARIM ASSAD رقم 

.A 356085 وذبطيقة وذفطناة
 NISRINE وذتغري  نسرين 
وذفطناة  وذبطيقة  رقم   ،DAGHRI

.A701972
وملسير: كريم وسحت، رقم وذبطيقة 

.A356085 وذفطناة
وملسير : كريم وسحت 

284 P

STE JOZ-CO
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رأسميذهي : 20.000 درهم

 Siège social : 63 CITE AL
 MAOUADA RDC MAG N° 15

YOUSSOUFIA RABAT
على إثر ولجمع وذحيم ذشركة بتيريخ 
30 أبريل 2022 قرر وذشركيء مي  لي :

وذفسخ وملسبق ذلشركة.
جميتة  بلكبير  وذسات  تحاين 

كمصف ذلشركة.
ومل ر  في  وذتصفاة  مكين  نحت ت 
 ،15 رقم  محل  وملفدا،  حي   ،63

وذافسفاة، وذربيط.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 700ا12 

بتيريخ 17 ميي 2022.
285 P

SIMO PROTECT
بتيريخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
9 ميي  2022 نم نأسيس شركة لوت 
احات   بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوذتي نحمل ولخصيئص وذتيذاة :
.SIMO PROTECT : وذتسماة
.SARL AU : وذصفة وذ يتفتاة 

وذهتف والجتميعي : 
وملحلفميت  ختميت  م يال 

وذتجيرية ؛
وذتجيرا وإلذكتراتاة.

درهم    20.000  : رأسميل وذشركـة 
م سمة إلى 200 حصة من فئة 100 
بين  مفزعة  وذفوحتا  ذلحصة  درهم 

وذشركيء على وذشكل وذتيلي :
محمت  اسام  بفقزاذة  وذسات 

 يسين 200 حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
 ومل ر وإلجتميعي :  عميرا 58 ش ة و3 

شيرع اود سبف وكتول وذربيط. 
اسام  بفقزاذة  وذسات   : وملسير 

محمت  يسين.                        
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 

.160279
286 P

Noble Construction
بتيريخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
5 ميي 2022 نم نأسيس شركة لوت 
احات   بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوذتي نحمل ولخصيئص وذتيذاة :
.Noble Construction : وذتسماة

.SARL AU : وذصفة وذ يتفتاة
وذهتف والجتميعي :

أعميل مختلفة اوذبنيء ؛
مصتر ؛

نيجر.
رأسميل وذشركـة : 100.000 درهم  
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم ذلحصة وذفوحتا مفزعة   100

بين وذشركيء على وذشكل وذتيلي :

وذسات محمت وذهنتي 1000 حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
 ومل ر وإلجتميعي :  عميرا 58 ش ة و3 

شيرع اود سبف وكتول وذربيط. 
وملسير : وذسات  محمت وذهنتي.            
وذتجيري   بيذسجل  وذت اات  رقم 

.160277
287 P

HILALITECH
SARL AU

تحت الت بيذشركة
رفع رأسميل وذشركة

 HILALITECH  : وذشركة  وسم 
.SARL AU

رفع رأسميل وذشركة من 100.000 
درهم إلى 700.000 درهم.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتميرا نحت رقم 8106.                      
288 P

 STE MECANIQUE
 ET MAINTENANCE

INDUSTRIELLE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رأسميذهي : 100.000 درهم
م رهي : زت ة أتفول ومافبل فلفري، 
مكتب 11 رقم ا،مامفزا، وذ ناطرا

تحت الت قيتفتاة
على إثر ولجمع وذحيم والستثنيئي غير 
وملصيدق  عرفي  ع ت  بمفجب  عيدي 
ن رر   2020 سبتمبر   23  علاه بتيريخ 

مي  لي :
من  حصة   500 انففيت  باع 
مستغات  وذسات  يسين  حصص 

ذفيئتا وذسات وشرف ماكف.
وست يذة وذسات  يسين مستغات.

مع  ماكف  وشرف  وذسات  تحاين 
وذساتا رشاتا ازين مسيرون.
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ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 وملحكمة والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 
ا09ا  نحت رقم   2020 تففمبر  ا2 

سجل وذتجيري رقم 101ا5.
289 P

STE LES BONNES TOMATES
 SARL

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
والستثنيئي بتيريخ 22 فبرو ر 2022 نم 

والنفيق على مي  لي :
وذسات  طلب  على  وملفوف ة  نمت 
حصة ذفيئتا   37 عمير وتجيرن بباع 
 100 وذت ن بثمن  وذسات بفزيت عالء 
وملنيقشة  بحت  وذفوحت  ذلسهم  درهم 

اوفق ولجمع وذحيم على باع وألسهم.
ذلحصص  ولجت ت  وذت سام 

 صبو على وذشكل وذتيلي :
حصة   63 وذسات محمت نفيجري 

من فئة 100 درهم ؛
وذسات بفزيت عالء وذت ن 37 حصة 

من فئة 100 درهم ؛
وملجمفع 100 حصة من فئة 100 

درهم ذلسهم وذفوحت.
عمير  وذسات  وست يذة  قبفل  نم 
وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل  وتجيرن، 
ولجمع  طرف  من   JB196361 رقم 

وذحيم.
من  ا3   17  ،7  ،6 تحت ل وذفصل 

وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 29 أبريل 2022 

نحت رقم 310ا12.
290 P

STE JANNAWELL
SARL AU

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 2022 ميرس   25 بتيريخ  والستثنيئي 
نم والنفيق على ولحل وملسبق ذلشركة 

انصفاتهي.
نم تحاين وذسات اهب وذضحيك، 
رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 
A723727 وملزدود سنة 3 أبريل 1973 

مصفي ذلشركة.

 م ر وذتصفاة حتد ب : محل رقم 2 
عميرا 6SCE زت ة جتا، وذربيط.

نم اضع وملحضر بيذسجل وذتجيري 
نحت   2022 ميي   13 بيذربيط بتيريخ 

رقم اا6ا12. 
291 P

 STE INSTITUTE FOR
 DEVELOPMENT AND
PROGRESS MOROCCO

 SARL
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 2020 سبتمبر   21 والستثنيئي بتيريخ 
نم والنفيق على ولحل وملسبق ذلشركة 

انصفاتهي.
نم تحاين وذسات عبت هللا لجيمعي، 
 D305652 ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم
وملزدود سنة ا سبتمبر ا196 مصفي 

ذلشركة.
م ر وذتصفاة حتد ب : 70، زت ة 
سبف، ش ة رقم 19، أكتول، وذربيط.

نم اضع وملحضر بيذسجل وذتجيري 
بيذربيط بتيريخ 29 أبريل 2022 نحت 

رقم 311ا12.
292 P

STE ACHEBARI IMMO
SARL AU

Au capital de 10.000 DH
RC N° 24189
حل وذشركة 

بسال  حرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
في ا1 ميرس 2022 قرر ولجمع وذحيم 
 ACHEBARI ذشركة  والستثنيئي 
لوت  ش.م.م   IMMO SARL AU
 10.000 رأسميذهي  وذفحات  وذشريك 
 درهم، م رهي وذرئي�سي في سال رقم 2، 
وذنهضة،  حي   5 قطيع   ،3 ش ة رقم 

وذ رية، مي  لي :
وذفسخ وملسبق انصفاة وذشركة.

نحت ت م ر وذتصفاة سال رقم 2، 
حي وذنهضة،   ،5 قطيع   ،3 ش ة رقم 

وذ رية.
وشبيري  عزيز  وذسات  تحاين 

كمصفي ذلشركة بتان م يبل.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط بيملحكمة وذتجيرية سال بتيريخ 

22 ميي 2022 نحت رقم 38859.
293 P

STE OKKOR TRAV
ش.م.م

لوت رأسميل   تر ب 20.000 درهم
ومل ر والجتميعي : و ت علي وابفهف 

ذ صير، عين نياجطيت
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بحين 
 2022 فبرو ر  ا2  بتيريخ  نياجطيت 
قررت ولجمحاة وذحيمة ذلشركة لوت 
 STE OKKOR وملحتادا  وملسؤاذاة 
TRAV لوت رأسميل   تر ب 10.000 
درهم، اوذذي  فجت م رهي والجتميعي 
عين  ذ صير،  وابفهف  علي  و ت   : ب 

نياجطيت، مي  لي :
وملفوف ة على ن رير وذتصفاة.

من  وتطالقي  وذنهيئاة  وذتصفاة 
وذافم.

مهيمه  من  وقفر  محمت  إعفيء 
كمصفي ذلشركة اإبروئه.

من  وذشركة  تشطاب  طلب 
وذسجل وذتجيري رقم 33163.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بمكنيس 
بتيريخ 12 ميي 2022 نحت رقم 7ا1.
294 P

BRANDIFY
SARL AU

مي  لي  نم  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس 

محتادا بشريك اوحت :
.BRANDIFY : وذتسماة

تصاحة   : والجتميعي  وذهتف 
والنصيل.

رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
م سم إلى 1000 حصة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي وي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
فينو  ني ر  من   : ومليذاة  وذسنة 
ديسمبر من كل سنة مي عتو   31 إلى 

وذسنة وألالى من نيريخ وذتسجال.
وذتساير : وذسات مخلص عيدل.

ذفكالي،  وحمت   8 ش ة   : ومل ر 
حسين، وذربيط 30.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 19 ميي 2022 

نحت رقم 160353.
295 P

FOLLY FASHION
ش.م

لوت رأسميل : 3.000ا9.6ا درهم
وذسجل وذتجيري : 126175

وذتحريف وذضريبي : 1100757
 ومل ر والجتميعي : وذتور وذباضيء، 

 37 زت ة وملير�سي، وملحيريف، 
وذتور وذباضيء

فسخ ع ت وذتساير ولحر ألصل 
نجيري

 FOLLY قرر مجلس إدورا شركة 
محضر  بم ت�سى  ش.م   FASHION
 ،2022 فبرو ر  فينو  في  مؤرخ  عرفي 
ولحر ذألصل  وذتساير  نم فسخ ع ت 
 UNITEX شركة  مع  وملبرم  وذتجيري 
عبيس  زت ة  6ا  في  م ره  وذذي   ع 

محمفد وذح يد، وذطيبق وذسفلي.
انم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
وذباضيء  فم  بيذتور   وذتجيرية 
13930- نحت رقم   2022 أبريل   18

.821625
296 P

STE CHAABI TRUCKS
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
وملسيهم وذفحات

برأسميل : 3.000.000 درهم
ومل ر والجتميعي : 19 زت ة وذفروشيت، 

حي وذفوزيز، وذتور وذباضيء
اف ي ملحضر قرور وذشريك وذفحات 
بتيريخ 21 ديسمبر 2021 اوذذي قرر :
برودا  مكي  كريم  وذسات  تحاين 
 CHAABI TRUCKS ذشركة  مت رو 
ملتا خرا  هشيم  ذلسات   خلفي 

 3 سنفوت.
نحت ث وذنظيم وألسي�سي.

وملحكمة  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   11 في  وذتجيرية بيذتور وذباضيء 

2022 نحت رقم 820845-12151.
297 P
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 MODELING METHODES
OF STEEL STRUCTURES

2M2S
رقم وذت اات بيذسجل وذتجيري : 

159861
بتيريخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
16 ميي 2022 نم نأسيس شركة لوت 

وملسؤاذاة بشريك اوحت.
ومل ر والجتميعي : عنفون عميرا 30 
ذفكالي،  وحمت  مفالي  زت ة   8 ش ة 

حسين، وذربيط.
أنشطة   : والجتميعي  وذهتف 

وذتصمام وملتخصصة.
وذتساير : وذساتا عفوطف بنشلحة.

وذرأسميل : 10.000 درهم.
وذسجل وذتجيري : 159861.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 28 أبريل 2022 

نحت رقم 255ا12.
298 P

STELLACCI
 SOCIETE A RESPONSABILITE

 LIMITEE
AU CAPITAL DE 10.000 DH
 SIEGE SOCIAL : ROUTE DE

 SEBTA, FACE A KABILA, RDC
 COMPLEXE COLINA SMIR

TETOUAN
R.C : 14615

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
 17 بتيريخ  اسجل   2016 19  ني ر   

فبرو ر 2022 نم تحت ل مي  لي :
باع 1000 حصة من طرف وذسات 
عزيز بيذكيهاة إلى شركة سف�سي باتش.
بتيريخ  وخر  ابم ت�سى ع ت عرفي 
 17 بتيريخ  اسجل   2016 19  ني ر 

فبرو ر 2022 نم تحت ل مي  لي :
1000 حصة من طرف شركة  باع 
محمت  وذسات  إلى  باتش  سف�سي 

بفسبيع.
وست يذة وذسات عزيز بيذكيهاة من 
مهيمه كمسير ذلشركة اتحاين وذسات 

وحمت حمفد كمسير جت ت ذلشركة.

نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذ يتفني بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط 

رقم  نحت   2022 فبرو ر   23 بتيريخ 

.588
ذإل توع اوذنشر

299 P

STE GREEN BAK
SARL AU

شركة دوت مسؤاذاة محتادا 

شريك احات

روسميذهي : 500.000 درهم

 AV HASSAN 2 : ومل ر والجتميعي

 RESIDENCE RIAD AIN ATIQ

 IMM 1 APPART 15 AIN ATIQ

TEMARA

بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب 

على  وملصيدقة  نمت  2022/ا01/0 

دوت  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

احات   شريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

دوت ولخصيئص وذتيذاة 

GREEN BAK : وذتسماة

دوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا شريك احات.

منظف  وا  مصنف   -  : وذهتف 

وذنفي يت

- وعميل وذبنيء اوشغيل مختلفة.

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 

وذتجيرية وملرنبطة بصفة مبيشرا وا 

غير مبيشرا بنشيط وذشركة.

ومل ر والجتميعي : 

روسميل وذشركة : 500.000 درهم 

فئة  من  حصة   5000 ولى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

وملتا : 99 سنة بحت وذتيسيس.

وذتساير : عيدل بخير.

وذ يتفني  وال توع  نم  اقت 

بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة 

وذسجل  رقم  نحت   18/05/2022

وذتجيري رقم 136317.

300 P

 SOCIETE JS
PARAPHARAPHARMACIE

SARL
 AVENUE BIR ANZARANE HAY

NAHDA II - N°37 TIFLET
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 2022 ميرس   28 بتيريخ  غير وذحيدي 

ذشركة جس بروفرمي�سي :
جس  ذشركة  وملسبق  ولحل  نم 
صالح  وذسات  اتحاين  بروفرمي�سي 
ذلشركة  كمصفي  هيشفم  وذت ن 
وتزرون  بير  شيرع  والجتميعي  بم رهي 

حي وذنهضة 2 رقم 37 بتافلت.
نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
 18 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 1ا2.
301 P

 CHINWI CONSTRUCTION
DE BATIMENTS

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
بشريك احات  

  رأسميذهي : 100.000  درهم
ومل ر والجتميعي : وذش ة رقم ا 

وذطيبق وألال إقيمة قيدر مرس ولخير  
نميرا

نأسيس 
بمفجب ع ت عرفي بتيريخ 11 ميي 
وذ يتفن  على  وملصيدقة  نمت   2202
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
لوت  احات  بشريك  محتادا 

ولخصيئص وآلناة :
 CHINWI  : وذتجيرية  وذتسماة 
 CONSTRUCTION DE

.BATIMENTS
شركة لوت   : وذصفة وذ يتفتاة    

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
أا  وملختلفة  وألشغيل   : وذهتف 

وذبنيء ا وذتجيرا.
وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وذتجيرية وملرنبطة بصفة مبيشرا أا 

غير مبيشرا بنشيط وذشركة.
ا  رقم  وذش ة   : والجتميعي  ومل ر 
وذطيبق وألال إقيمة قيدر مرس ولخير  

نميرا.

رأس ومليل : 100.000 درهم  ميئة 
أذف درهم) م سمة إلى 1.000  أذف)  
درهم  100  ميئة)  فئة  من  حصة 

ذلحصة وذفوحتا.
وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

وذسات أاتجاف محمت   : وذتساير 
ملتا غير محتادا.

وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 
بتيريخ   بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة 
س.ت  رقم  نحت   2022/05/18

.136319
302 P

 AB MENUISERIE
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات  
  رأسميذهي : 100.000  درهم

ومل ر والجتميعي : وذش ة رقم ا 
وذطيبق وألال إقيمة قيدر مرس ولخير  

نميرا
نأسيس 

بمفجب ع ت عرفي بتيريخ 11 ميي  
نمت وملصيدقة على وذ يتفن    2202
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
لوت  احات   بشريك  محتادا 

ولخصيئص وآلناة :
 AB  : وذتجيرية  وذتسماة 

.MENUISERIE
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
وذهتف : تجيرا وألذفمنافم.وذصلب 
أا  .PVC وألشغيل وملختلفة أا وذبنيء.

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وذتجيرية وملرنبطة بصفة مبيشرا أا 

غير مبيشرا بنشيط وذشركة.
ا  رقم  وذش ة   : والجتميعي:  ومل ر 
وذطيبق وألال إقيمة قيدر مرس ولخير  

نميرا.
رأس ومليل : 100.000 درهم  ميئة 
 1000 إلى    م سمة  درهم)  أذف 
100  ميئة)  حصة من فئة   أذف)  

درهم ذلحصة وذفوحتا.
وملتا : 99 سنة بحت وذتأسيس.

بفدقاق  وذسات   : وذتساير 
عبت وذكريم ملتا غير محتادا.
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وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 

بتيريخ   بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة 

س.ت  رقم  نحت   .18/05/2022

.136321

303 P

 PRESSING NASSIM AL

BAHR
SARL AU

إنشيء شركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

وملنح ت بيذربيط بتيريخ 11 ميي 2022 

وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات اوذتي 

نحمل ولخصيئص وذتيذاة :

 PRESSING NASSIM : وذتسماة 

.AL BAHR SARL AU

وذغسال   : والجتميعي  وذهتف 

اوذتحلل اوذكي بيذحملايت وملاكيتاكاة.
 100.000  : وذشركة  رأسميل 

درهم.

وذساتا  طرف  من   : وذتساير 

ذبطيقة  ولحيملة  صغير  سكانة 

 BK513803 رقم  وذفطناة  وذتحريف 

ملتا غير محتادا.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 2022 18 ميي  وذتجيرية بيذربيط  فم 
رقم وذسجل وذتجيري 136323.

304 P

 THE LOBBY CAFE &

RESTAURANT
SARL AU

إنشيء شركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

 2022 5 ميي  وملنح ت بيذربيط بتيريخ 

وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات اوذتي 

نحمل ولخصيئص وذتيذاة :

 THE LOBBY CAFE & : وذتسماة

.RESTAURANT SARL AU

وذغسال   : والجتميعي  وذهتف 
اوذتحلل اوذكي بيذحملايت وملاكيتاكاة.

 100.000  : وذشركة  رأسميل 
درهم.

: من طرف وذسات ففزي  وذتساير 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  قتاري 
غير  ملتا   DF805411 رقم  وذفطناة 

محتادا.
وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 2022 18 ميي  وذتجيرية بيذربيط  فم 

رقم وذسجل وذتجيري 136323.
305 P

BOUHRIBA
نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة

بمسيهم اوحت
بتيريخ  وذحرفي  ذلح ت   نبحي 
قفوتين  نم اضع   2022 ميرس  فينو 

وذشركة لوت وملميزوت وذتيذاة :
.BOUHRIBA : وذتسماة

وذشكل وذ يتفني : شركة محتادا 
وملسؤاذاة..

وذحيمة،  وذبنيء  أعميل   : وملفضفع 
وذهنتسة وملتتاة، حفر وآلبير، نطفير 

وآلبير اوملحتوت وذبنيء.
كهربيء،  مايه،  نفريت  أعميل 
سبيكة   - أعميل دهيتيت   - نلاففتيت 
- خشب - أعميل تجيرا أملنافم ... ولخ

حي   ،118 رقم   : وذرئي�سي  ومل ر 
ولحجري، وذحافن.

وذرأسميل : حتد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم م سمة إلى 

فئة 100 ذلفوحتا مفزعة كيذتيلي :
وذسات وملصطفى  بفزكرواي : 00ا 

حصة ؛
 300  : وذسات عبت وذفوحت ابفى 

حصة.
وذسات وحمت ابفى : 300 حصة.

تساير وذشركة من طرف   : وإلدورا 
وذسات وحمت ابفى.

بكتيبة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيذحافن 
رقم  نحت   2022 ميي   2 بتيريخ 
نحت  تسجالهي  انم   2022/1328
رقم  نجيري  سجل  وذتحلالي  وذرقم 

1565ا.
305P مكرر

CAP-INTECH
نأسيس شركة محتادا وملسؤاذاة 

بمسيهم اوحت
بـتيريخ  وذحرفـي  ذلح ـت  نـبحي 
قـفوتـاــن  اضــع  نـــم   ،28/02/2022

وذـشـركة لوت وملميزوت وذـتيذاـة :
CAP-INTECH : وذتسماـــة

لوت  شركة   : وذشكل وذ يتفني  
وملسؤاذاة وملحتادا بمسيهم اوحت.

والستشيروت   -  : وملفضـــفع 
اوذتروسيت اإدورا انحسين إتتيجاة 

وملزرعة.
ومل ـر وذرئـيسـي : زت ة وذضبيط رقم 

218 شيرع وذسميرا  وذحافن.
وذرأسميل : حتد في مبلغ 100.000 
حصة من   1.000 درهم م سمة إلى 
بيذكيمل  انملكهي  درهـم   100 فئة 

وذسات عبت وذرحام وذحمرواي.
وذسات  تـسـير من طــرف    : وإلدورا 

عبت وذرحام وذحمرواي.
بكتيبة  نم   :  وإل توع وذ يتفني 
وذضبط بيملحكمة والبتـتوئـاة بيذحافن 
رقم  نحت   18/05/2022 بتيريخ 
انم تسجالهي بيذسجل    1388/2022
 : وذتجيري نحت وذرقم وذتحلالي عتد 

7ا16ا.
306 P

STE SOUTH HANDLING
SARL AU

نأسيس شركة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
2022/ا26/0  نم إنشيء شركة لوت 
احات  بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

بيلخصيئص وذتيذاة: 
 SOUTH«  : وذتسماة 

.» HANDLING
وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 

بيملغرب ابيلخيرج ب :
- وذصات، نجيرا وذسمك بيلجملة...
ومل ر والجتميعي : حي وذ سم شيرع 
وذفالء وذرقم C26 وذش ة 6 وذتوخلة. 
99  سنة وبتتءو من نيريخ   : وملتا 

وذتأسيس .

رأس ومليل : حتد في مبلغ 100.000 
حصة من   1000 إلى   درهم م سم 

فئة 100 درهم ذلفوحتا.
نفزيع رأس ومليل :  - وذسات سفاين 

حماني 1000 حصة.
وذتساير : نم تحاين وذسات سفاين 

حماني كمسير ذلشركة.
من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر اننتهي في 31 دجنبر.
بيملحكمة  نم    : وذ يتفني  وإل توع 
بتيريخ  وذذهب  بفود  والبتتوئاة 
 836/2022 نحت   16/05/2022
ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 21555.
307 P

STE ARM AGRICULTURE
 SARL 

نأسيس شركة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
2022/ا26/0  نم إنشيء شركة لوت 
بيلخصيئص  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذتيذاة : 
وذتسماة :

.» ARM AGRICULTURE« 
وذشركة  هتف  :  تحلق  وذنشيط 

بيملغرب ابيلخيرج ب :
اوذتصت ر  والستيرود  وذفالحة،   -
وذففوكه  اباع  اوذتفزيع  اوذشروء 
وملنتجيت  اجماع  اولخضراوت 

وذزروعاة...
ومل ر والجتميعي : وذرقم 08ا عميرا 
سماة شيرع وذفالء وذش ة 2 وذتوخلة. 
99  سنة وبتتءو من نيريخ   : وملتا 

وذتأسيس.
رأس ومليل : حتد في مبلغ 100.000 
درهم م سم إلى 1000 حصة من فئة 

100 درهم ذلفوحتا.
نفزيع رأس ومليل :  - وذسات وحمت 

وتيس ومين 500 حصة.
- وذسات محمت ومين 500 حصة. 

وذتساير : نم تحاين وذسات وحمت 
ومين  محمت  اوذسات  ومين  وتيس 
وعتميد  مع  ذلشركة،  كمسير ن 

وإلمضيء وملنفصل ذهمي.
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من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر اننتهي في 31 دجنبر.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بتيريخ  وذذهب  بفود  والبتتوئاة 
 819/2022 نحت   12/05/2022
ابيذسجل وذتجيري نحت رقم 21531.
308 P

SLIMANI CONSULTING SARL AU

IMMO STATE CAPITAL
SARL AU

بم ت�سى ع ت عرفي ذلجمع وذحيم 
ميرس   11 وذتأسي�سي وملنح ت بتيريخ 
بتيريخ  بيذربيط  اوملسجل   2022 
نأسيس شركة  نم   2022 ميرس   28

لوت وملسؤاذاة وملحتادا وذتيذاة :
 IMMO STATE  : والسم وذ يتفني 

.CAPITAL SARL AU
وذهتف وذتجيري : منحش ع يري.

رأسميل وذشركة : 500.000 درهم 
فئة  من  حصة   5000 إلى  م سمة 
درهم ذلحصة كلاي مكتتبة كلاي   100
امحررا بنسبة 40% من قبل وذسات 

إذايس هشيم وسكفر.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
شيرع فيل اذت عمير،  8ا   : ومل ر 

وذش ة 1، أكتول، وذربيط.
هشيم  و لايس  وذسات   : وملسير 

وسكفر.
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 

160261 بتيريخ 17 ميي 2022.
309 P

شركة الجنوب املغربية لسينما 
الفتح

ش.ل.م.م
رأسميذهي 150.000 درهم

م رهي والجتميعي مروكش وملت نة 
بيب دكيذة اا زت ة رمالة

وشهير
بتيريخ محضر  بم ت�سى   -  1 

 11 ا   6 ا   2022 ميرس  ا29   18   
ا 12 أبريل 2022، قرر شركيء شركة 
وذفتو«  ذسينمي  وملغرباة  »ولجنفب 

ش.ل.م.م مي  لي :

وذسات  وذشريك  افيا  إعالن  أ) 

سحات وذشرو بي فأحيط بإرثه زاجته 

اأاالده  وذرزوق  بنبحت  افيء  وذساتا 

وذشرو بي،  هيجر  وذشرو بي،  فضالة 

حمزا  امحمت  وذشرو بي،  شيمة 

وذشرو بي.

وذسات  وذشريك  افيا  إعالن  ب) 

عبيس وذشرو بي فأحيط بإرثه زاجته 

وذسات  اأاالده  بنيس  أمنة  وذساتا 

هشيم  وذشرو بي،  محمت  يسين 

وذشرو بي، امالك وذشرو بي.

تتاجة وذففيا فإن رأسميل وذشركة 

وملحتد في 150.000 درهم م سم على 

200 حصة كيذتيلي :

1 - وذسات كميت محمت 90 حصة.

- وذسات محمت وذشرو بي رشات   2

: 27 حصة.

 27  : وذسات وذشرو بي وذغيزي   -  3

حصة.

 2  : ميريي  وملجيد  وذساتا   - ا 

حصص.

5 - وذساتا افيء بنبحت وذرزوق : 6 

حصص.

ا   : وذشرو بي  هيجر  وذساتا   -  6

حصص.

ا   : وذشرو بي  شيمة  وآلنسة   -  7

حصص.

ا    :  8 - وذساتا فضالة وذشرو بي 

حصص.

- وذسات محمت حمزا وذشرو بي   9

: 9 حصص.

 5  : بنيس  أمنة  وذساتا   -  10

حصص.

 9  : وذسات هشيم وذشرو بي   -  11

حصص.

ا   : وآلنسة مالك وذشرو بي   -  12

حصص.

محمت  يسين  وذسات   -  13

وذشرو بي : 9 حصص.

مجمفع ولحصص : 200 حصة.

محمت  وذسات  على  وإلب يء  ج) 

كميت اوذسات محمت رشات وذشرو بي 

وذشركة من أجل تسايرهي  كمسيري 

محي.

وذ يتفن  من   6 وذفصل  تغاير  د) 
وألسي�سي ذلشركة انحاينه.

2 - نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
أبريل   29 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا7ا.
310 P

STE BARIOM
SARL AU
نأسيس

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
شركة  إنشيء  نم   2022 فبرو ر   15  
من شريك  محتادا  مسؤاذاة  لوت 

اوحت بيلخصيئص وذتيذاة :
 STE »BARIOM«  : وذتسماة 

.SARL AU
درهم،   100.000  : ومليل  رأس 
م سمة على 1000 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة.
م ر وذشركة : شيرع محمت عفود 

عميرا 251 حي كريمة سال.
قيعة  م هى،   : وملؤسسة  هتف 

شيي، مخبزا احلفييت.
وذشريك وذفحات : وشتافي كريمة.

تساير وذشركة : نم تحاين وشتافي 
غير  ملتا  ذلشركة  كمسيرا  كريمة 

محتادا.
 35921 رقم  وذتجيري  وذسجل 

بيملحكمة والبتتوئاة بسال.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بسال بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 38835.
311 P

مكتب وألستيلا تيد ة ولجحاتي
مفث ة بسال

إقيمة د ير 3، ش ة رقم ا، حي وذغروبلاة، سال 
11000

وذهينف 0537880597

شركة املدنية وفا صوبلنكا
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي : 100.000 درهم
ومل ر والجتميعي : وذتور وذباضيء زت ة 

محمت وذبحمروني، رقم 29
وذسجل وذتجيري : 3597ا2

محضر ولجمع وذحيم والستثنيئي اباع 
حصص في وذشركة

نل ته  محضر  بم ت�سى   -  1
مفث ة  ولجحاتي  تيد ة  وألستيلا 
 17 ا   16 ا   15 بتيريخ   بسال مؤرخ  
ا 19 فبرو ر ا 6 ا 7 ميرس 2022، قيم 

وذشركيء بمي  لي :
سهم   500 باع  على  وملفوف ة 
إلى  كت را  تزور  ذلسات  وململفكة 
بلنكي«  صف  افي  وملتتاة  »وذشركة 

ش.ل.م.م.
 500 ذشروء  وملسير ن  نففيض 

سهم بيسم وذشركة.
من  وذشركة  رأسميل  نخفاض 

100.000 درهم إلى 95.000 درهم.
وكت را  تزور  وذسات  وست يذة 
صفيتهمي  من  وكت را  ذالى  اوذساتا 

كمسير ن ذلشركة.
محمت  فسف  وذسات  تحاين 

بلميمفن مسيرو مشيركي.
بم ت�سى ع ت نفثا ي نل ته   -  2
وألستيلا تيد ة ولجحاتي مفث ة بسال 
مؤرخ  بتيريخ 6 ا 8 ميرس 2022، ففت 
وذسات تزور وكت را مجمفع ولحصص 
 500 حصة ب امة 10 دروهم ذلسهم) 
»وذشركة وملتتاة افي  وذتي  متلكهي في 

صف بلنكي« ش.ل.م.م ذهذه وألخيرا.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
وذباضيء بتيريخ 17 ميي 2022، نحت 

رقم 16912.
312 P

FITECO SARL

SONADPRO
SARL AU

صفتيدبرا ش.ل.م.م ذشريك اوحت
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

ذشريك اوحت
رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : 08ا شيرع 
وذزرقطفني إقيمة والست رور زواية 

كلمامة وذتور وذباضيء
نحفيل ومل ر والجتميعي

بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ فينو 
صفتيدبرا  ذشركة   ،2021 أكتفبر 
شركة اوحت،  ذشريك  ش.ل.م.م 



9425 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

ومل ر  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت   

وذزرقطفني  شيرع  08ا   : والجتميعي 

إقيمة والست رور زواية كلمامة وذتور 

وذباضيء، قرر مي  لي :

08ا  من  وذشركة  م ر  نحفيل 

والست رور  إقيمة  وذزرقطفني  شيرع 
 9 إلى  وذباضيء،  وذتور  كلمامة  زواية 
زت ة جالل وذت ن وذصي فطي ازواية 

وذسفلي  وذطيبق  مسحفدي  زت ة   27

محيريف وذتور وذباضيء.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

16 تففمبر 2021 نحت رقم 800501.

313 P

STE KERNELSUDO
SARL AU

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا شريك احات

حرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى   : أاال 

بيذنيضفر بتيريخ 21 أبريل 2022، نم 

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذنظيم  اضع 

احات  شريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وملميزوت وملبينة فامي  لي :

.KERNELSUDO : وذتسماة

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا شريك احات .

وستيرود   : وذغي ة من وذشركة هي 

أتفوع  مختلف  في  اوذتجيرا  انصت ر 

وذسلع.

ومل ر : د فر ولجيمع شيرع ولحسن 

 5 ش ة  00ا  رقم  بتر  عميرا  وذثيني 

وذربيط.

سنة   99 حتدت متتهي في   : وملتا 

وعتبيرو من نيريخ نأسيسهي وذنهيئي.
 100.000  : ولجميعي  ومليل  رأس 

درهم م سمة ذـ 1000 حصة من فئة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.

تسير وذشركة من طرف   : وإلدورا 

.PHEMBA NLANDU LUC وذسات

فينو  بين  مي  ولجميعاة  وذسنة 

 ني ر إلى متم ديسمبر من كل سنة مي 

نيريخ  من  نبتتئ  وألالى  وذسنة  عتو 

وذتسجال.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بيذنيضفر  فم  والبتتوئاة 

.D124702 2022 نحت رقم
314 P

N 3S SERVICES
SARL AU

وذسجل وذتجيري رقم 123297
وذربيط

7 أبريل  قرر وذشريك وذفحات  فم 
2022 مي  لي :

من  ولحل وملسبق ذلشركة وبتتوء 
10 أبريل 2022.

تحاين وذسات ذبات محمت كمصفي 
ذلشركة.

بطريق  وذتصفاة  مكين  نحت ت 
ولخير زت ة 1 رقم 29 وذبرتف�سي وذتور 

وذباضيء.
: سلم من طرف  وإل توع وذ يتفني 
بتيريخ بيذربيط  وذتجيرية   وملحكمة 
.D124424 9 ميي 2022 نحت رقم 
315 P

SOCIETE BDJ7 ENTREPRISE
SARL AU
نأسيس

30 ش ة رقم 8 زت ة مفالي أحمت 
ذفكالي حسين وذربيط

في  وملؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
2022 نم نأسيس وذ يتفن  18 ميرس 
وملسؤاذاة  لوت  ذلشركة  وألسي�سي 
مميزوتهي  احات  بشريك  وملحتادا 

كيذتيلي :
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.
من  وذشركة  نأسست  وذتي  وملتا 

أجلهي : 99 سنة.
زت ة   8 رقم  ش ة   30  : عنفونهي 

مفالي أحمت ذفكالي حسين وذربيط.
رأسميل وذشركة : 10.000 درهم.

ولحصص : وذسات ديسايل بفرابف 
 100 اوحتا  كل  قامة  حصة   100

درهم.
وذتساير : نم تحاين وذسات بفرابف 

ديسايل كمسير احات ذلشركة.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 187ا12 

بتيريخ 27 أبريل 2022.
316 P

وئتميتاة ميغتي ش.م.م
12، زت ة وملفحت ن ش ة 1 حسين - وذربيط

LA PIZZA D’ALADIN
SARL AU

والستثنيئي  وذحيم  ذلجمع  نبحي 
 LA PIZZA وذذي ونح ت بم ر شركة
 13 بتيريخ   D’ALADIN SARL AU

ميرس 2022 قرر وذشركيء مي  لي :
 LA PIZZA ذشركة  فرع  إغالق 
الذك   D’ALADIN SARL AU
بيذحنفون وذتيلي إقيمة وملنصفر عميرا  
وذكفرا  داور   II منصفر   11 متجر  ا 

يح فب وملنصفر وذربيط.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 6ا7ا12 

بتيريخ 18 ميي 2022.
317 P

STE HIBAD CONSEIL
 APPT2 N°10 LOTISSEMENT

SOUNBOULA، 11060، SALE MAROC

NETSI
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا زت ة 
جبل نيزكة رقم 6 وكتول - 10090 

وذربيط وملغرب
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
131931

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم نحفيل   2022 31  ني ر  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وكتول   6 رقم  نيزكة  جبل  زت ة  »ا 
»رقم  إلى  وملغرب«  وذربيط   10090  -
وذطيبق والال زت ة ساتي بلافط   7
سكتفر ا حي وذبركة وذ رية - 11130 

سال وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل  فينو  بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2357.
318 P

NOOUR NEW CONCEPT
SARL

رأسميذهي 60.000 درهم
رقم 79 شيرع بن سيني ش ة 6 

أكتول وذربيط
حل مسبق

بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى   -  1
 NOOUR« 2021 وذشركة 10  فتاف 
رأسميذهي   NEW CONCEPT« SARL
والجتميعي  ام رهي  درهم   60.000
رقم 79 شيرع بن سيني ش ة 6 أكتول 
نم ع ت جمع عيم ان رر مي  وذربيط، 

 لي :
 NOOUR NEW« 1 - حل وذشركة

CONCEPT SARL« بشكل مسبق.
بفحفة  تزهة  وذساتا  تحاين   -  2

كمصفي ذلشركة.
والجتميعي كم ر  ومل ر  - جحل   3

ذلتصفاة.
2 - اقت نم وإل توع وذ يتفني ذتى 
 27 بيذربيط  فم  وذتجيرية  وملحكمة 

أبريل 2022 نحت رقم 191ا12.
319 P

MLY INVEST
مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نأسيس  نم   2022 17 ميرس  بتيريخ 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

بيملفوصفيت وذتيذاة :
: شركة مفالي وتفيست  وذتسماة 

.MLY INVEST
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا.
ومل ر والجتميعي : 9 - 11 زت ة وبن 

خيرون 2 ميرس، مرس وذسلطين.
وإلنحيش   : والجتميعي  وذنشيط 

وذح يري.
رأس ومليل : 90.000 درهم م سمة 
درهم   100 ب امة  حصة   900 إلى 
ذلحصة محررا كلاي م سمة كيذتيلي :

 YOUJA برامف  شركة  فجي 
PROMO SARL : 600 حصة.

 RAFINA وتفيست  روفاني  شركة 
INVEST SARL 300 حصة.
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تسير وذشركة ملتا غير   : وذتساير 
مفالي  وذسات  طرف  من  محتادا 

وذحربي وذبفسرغاني.
بين  مشتركين  نفقاحين  مع 
وذشركيء  فنس ولجبلي امفالي وذحربي 
ولجبلي  مصطفى  أا  وذبفسرغاني 

امفالي وذحربي وذبفسرغاني.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع   تم 
رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
 2022 أبريل  ا1  بتيريخ   821301

سجل نجيري رقم 0189ا5.
320 P

وئتميتاة علي ولجيمعي
COMPTABLE AGREE

69 زت ة نينسافت ش ة رقم 1 أكتول، وذربيط
وذهينف 99ا0537771 وذفيكس 0537682980

ZHLOC ENGINEERING
SARL

رأسميذهي 100.000 درهم
رقم 59 شيرع وبن سيني، وذش ة 11 

أكتول وذربيط
نأسيس 

في  حرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم   ،2022 ميي  ا  بتيريخ  وذربيط 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس 
ولخصيئص  نحمل  اوذتي  وملحتادا 

وذتيذاة :
 ZHLOC  : وذتسماة 

.ENGINEERING
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

وملسؤاذاة وملحتادا.
تسفيق   : والجتميعي  وذهتف 

.GPS انركاب تظيم
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
م سم إلى 1000 حصة وجتميعاة ب 
مفزع  وذفحاتا  ذلحصة  درهم   100

بين وذشركيء على وذشكل وذتيلي :
 500  : هشيم  بفصحيبة  وذسات 

حصة.
وذسات جاللي زكرييء : 500 حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 
وذتسجال  نيريخ  من  نبتتئ  وألالى 

بيذسجل وذتجيري.

ومل ر والجتميعي : رقم 59 شيرع وبن 
سيني، وذش ة 11 أكتول وذربيط.

وذشركة  بإدورا  :  تكلف  وإلدورا 
ملتا غير محتادا وذساتون :

بفصحيبة هشيم، ولحيمل ذلبطيقة 
.UC9865وذفطناة ذلتحريف رقم ا

ذلبطيقة  ولحيمل  زكرييء،  جاللي 
.D935694 وذفطناة ذلتحريف رقم

اوذلذون  تحمالن وذشركة في كل 
مي  خصهي بإمضيئهمي وملشترك اغير 

وملنفصل.
تسجال  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بكتيبة  وذتجيري  وذسجل  في  وذشركة 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بيذربيط  فم 17 ميي 2022 نحت رقم 

.160275
321 P

MAROC ZINC
SARL

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى   -  I
أكتفبر   28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور 
2019 امسجل بهي نم نأسيس شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا :
MAROC ZINC : وذتسماة

مسؤاذاة  لوت  شركة   : وذشكل 
محتادا.

 3 وذباضيء  وذتور   : وذشركة  م ر 
زت ة أ ت وارير شيرع مفالي  فسف.

باع  شروء  وملحيدن   : وملفضفع 
وستيرود انصت ر وملفود وملحتتاة.

اعلى وذحمفم كل عملاة نجيرية، 
اع يرية ذهي عالقة  ميذاة،  صنيعاة، 
بمفضفع  مبيشرا  غير  أا  مبيشرا 
نشيط  تحزيز  أجل  من  وذرئي�سي 

وذشركة.
 ALFAMINE وذشركة   : وذشركيء 
 MADENCILIK ITHALAT VE
لوت  شركة   ،IHRACAT SAN VE
وذسجل  في  وملسجلة  نركاة  جنساة 
 KAYSERI TURQUE ب  وذتجيري 
لا   ،DORGAN ABDULLAH
جنساة نركاة حيمل لجفوز سفر رقم 

.U22391887

 ،RAMAZAN CAYHAN وذسات 
 15 لا جنساة نركاة اوملزدود بتيريخ 
ذبطيقة  ولحيمل   1990 أغسطس 
اوذذي   BE56172T رقم  وذتسجال 
وذشق  عين  وذباضيء  بيذتور  يسكن 
ا  شيرع وذ تس مجمع GH4 وذطيبق 

وذحميرا 17.
رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 
درهم   100.000 بمبلغ  وذشركة 
حصة وجتميعاة   1000 متكفتة من 
100 درهم كلهي  مبلغ كل اوحتا منهي 
وذشركيء  طرف  من  امؤدوا  مكتتبة 
بمي  تنيسب مع وذشركيء اعلى وذنحف 

وذتيلي :
 ALFAMINE وذشركة 
 MADENCILIK ITHALAT VE
 IHRACAT SAN VE LTD.STI, SARL

800 : حصة.
 RAMAZAN CAYHAN : وذسات 

200 حصة.
متا وذشركة : 99 سنة وبتتوء من 

ن اات وذشركة بيذسجل وذتجيري.
املتا  وذشركة  تسير   : تساير 
وذسات  طرف  من  محتدا  غير 
RAMAZAN CAYHAN اوذذي  تمتع 
بجماع وذصالحايت وملذكفرا بيذنظيم 

وألسي�سي ذلشركة.
5 %  تم خصمهي من أجل نكفين 
اوذبيقي  قيتفتاي  وذفوجبة  وملتخروت 
وذذ ن  وذشركيء  إشيرا  رهن   فضع 
 حتدان وذنسبة وذتي سيتم نفزيحهي.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  II
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 
بيذتور وذباضيء انم تسجالهي بيذسجل 

وذتجيري نحت رقم 59035ا.
بم ت�سى م تطف اباين

وملسير

322 P

 SOCIETE G.B GROUPE
MAROC
» GBGM «

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
رأسميذهي 10.000 درهم

مـــــ ــــرهــــي والجـــتــمـــيعــي : رقم 8 نجزئة 
مفتاي وذطيبق 2 وذزيتفن مكنيس

إغالق وذتصفاة
وذـــجـــمـــع  مـــحـــضـــر  بـــمـــ ـــتـــضـــى 
بتيريخ  والســـتــثـــنـــيئي  وذـــحـــيم 
 G.B GROUPE  31/12/2021

MAROC » GBGM « SARL   شركة 
مــ ــرهـــي  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 
نجزئة   8 رقم  :  ذشركة   والجـــتــمــيعـــي 
نــم  وذزيتفن مكنيس,   2 مفتاي وذطيبق 

وذــتــ ــريــر اوذــمــصــيدقــة عــلــى مــي  ــلــي :
اوذتصفاة  وذنهيئي  وإلغالق   -
ومل ر  انحت ت  ذلشركة  وذكيملة 

والجتميعي كحنفون وذتصفاة.
وذسات  ذلمصفي  وإلبروء  إعطيء   -

وذغيزي محمت
 Mr. GRILLES RAYMOND

.PAUL MARCHAL
- ن ت م ن رير وذتصفاة ا جيء فيهي 
: وألصفل ال �سيء – ولخصفم ال �سيء 
حسيب وذتصفاة   تم رصات يسياي 

صفر.
نـــــــم  وذـــ ـــيتـــفتـــي  وإل ـــتوع 
بــــــمـــكـــــنـــيس  وذــتـــجــيريــة  بــــــــيذــــــمــحــكــمــة 
بــــتــــيريــــــخ   98 عــــــتد  نــحــت 

2022/ا01/0.
323 P

DROGUERIE L’HACIENDA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات 
رأسميذهي 100.000 درهم

مـــــ ــــرهــــي والجـــتــمـــيعــي : وذطيبق 
وذسفلي فاال رقم 11 نجزئة عمر برج 
مفالي عمر طريق الساينتو مكنيس

إغالق وذتصفاة
بـــمـــ ـــتـــضـــى  مـــحـــضـــر  وذـــجـــمـــع   وذـــحـــيم 
 31/12/2021 بتيريخ  والســـتــثـــنـــيئي 
 DROGUERIE « ذشركة 
شركة   »L’HACIENDA SARL AU
بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 
وذطيبق  والجـــتــمــيعـــي  مــ ــرهـــي  احات 
11 نجزئة عمر برج  وذسفلي فاال رقم 
مفالي عمر طريق الساينتو مكنيس، 
مــي  عــلــى  وذــمــصــيدقــة  ا  وذــتــ ــريــر  نــم 

 ــلــي :
وإلغالق وذنهيئي اوذتصفاة وذكيملة 
والجتميعي  ومل ر  نحت ت  ا  ذلشركة 

كحنفون وذتصفاة.
وذسات  ذلمصفي  وإلبروء  إعطيء 

وملروبط وتيس.
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ن ت م ن رير وذتصفاة ا جيء فيهي: 
�سيء  ال  ولخصفم  ال�سيء،  وألصفل 
حسيب وذتصفاة   تم رصات يسياي 

صفر.
نـــــــم  وذـــ ـــيتـفتـــي  وإل ـــتوع 
بــمـكـنـــيس  وذــتـــجــيريــة  بــــيذـــمــحــكــمــة 
نــحــت عــــــتد 87 بــــتـــيريـخ 23/03/2022
324 P

SOCIETE AIN EL HAJEB
 SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
مـــ ــــرهــــــي والجــــتـــمــيعــــي : رقم 168 زت ة 

وكيسايس حي وملنزه مكنيس
رأســــــــــــمــــيذــــهـــــــــــــــــي : 000 50 درهـــــــــــــــــــــــــم 

وذـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــ ـــتـــضـــى 
بــــتــــيريــــــــــــــخ  وذــــحــــيدي  وذــــغـــاــــر  وذـــــحــــيم 
 SOCIETE ذشركة  03/2022/ا1 
وذت رير  نم   AIN EL HAJEB SARL

اوملصيدقة على مي لي :  
طرف  من  حصة   175 اهب   -
وذسات  ذفيئتا  محمت  مفذات  وذسات 

مفذات صيلح.
تحاين مسير جت ت وذسات مفذات 

صيلح.
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 
من شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
لوت  شركة  إلى  اوحت  بشريك 

وملسؤاذاة وملحتادا.
تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة

بـيملحــكـــمــة  نـــــم  وــ ــيتـــــفتــــي  وإل ــتوع 
عـــــتد  نــحت  بــــمــكــنيس  وذــــتـــجيريـة 

1795  بـــــتــــيريــــــخ 18/05/2022.
325 P

 COMPLEXE TOURISTIQUE
ANAROUZ

SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

مـــ ــــرهــــــي والجــــتـــمــيعــــي : عين كرمة 
داور شفوكر »حمري« مكنيس

رأســـــمــــيذــــهــــــــي : 6500.000 درهـــــــــم
وذـــجــمــع  مـــحـــضـــر  بـــــمـــ ـــتـــضـــى 
بــــتــــيريــــــــــــــخ    وذــــحــــيدي  وذــــغـــاــــر  وذـــــحــــيم 
 COMPLEXE ذشركة  2022/ا12/0 
  TOURISTIQUE ANAROUZ
على  اوملصيدقة  وذت رير  نم   SARL

مي لي :   

مــــــــن  وذــشـــركــة  رأســـمـــيل  رفــــــع 

 6500.000 إذـــــى  درهــــــم   100.000

درهـــــم 

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.-

وإل ــتوع وذـــــ ـيتــفتــــي نـــــم بــــيملــــحـكـــمـــة 

عـــــتد  نــحـــت  بــــمــكــنــيس  وذــــتـــجيريــــة 

1720 بـــــتــيريـــــخ 10/05/2021.

326 P

شركة انزوبتيك ش.م.م

SOCIETE  INZOPTIC SARL
رأسمـيذهي 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : وملحل رقم 6ا-6او 

عميرا وذنيصري وتزكين

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

بيتزكين  فم  وملنح ت  وذحيدي  غير 

على  وملصيدقة  نمت  2022/ا29/0 

مي  لي :

قبفل وست يذة وذساتا تيد ة بفبي 

من مهيمهي في وذتساير اتحاين وذساتا 

جت تا  كمسيرا  ولجكيني  خت جة 

ذلشركة ملتا غير محتادا.

وذتفقاع : 

وذساتا  وملسيرا  نفقاع   : ودوريي   -

خت جة ولجكيني

وذسات  نفقاع منفصل   : وذبنك   -

جكيني  وذساتا  أا  بنحام  ولحسن 

وذسحت ة

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيتزكين 

رقم  نحـت   17/05/2022 بتيريخ 

.925/2022
ذلخالصة ا وذباـــــــين

وملـساـــر

327 P

SOCIETE ALICOMAR
SA

PV d’assemblée générale 

extraordinaire du 22 - 08 - 2021

والستثنيئي  وذحيم  ذلجمع  نبحي 

في فيس بتيريخ   ALICOMAR ذشركة

22/08/2021 أفرز وذ روروت وذتيذاة :

 FIFTY شركة  حصص  نففيت 
رأس   4% %100  أي  بنسبة   WIN
ذفيئتا   (ALICOMAR شركة  ميل 

.ALIMINTER شركة
في  وذ يتفني  وإل توع  تسجال  نم 
شهر  بتيريخ  وذشركة  محضر  سجل 

.9/2021
328 P

EZ-ZAOUIA CHANGE
SARL AU

على   2022 أبريل   12 نم  فم 
وذسيعة وذحيشرا صبيحي ولجمع وذحيم 
 EZ-ZAOUIA ذشركة  والستثنيئي 
لوت  شركة   CHANGE SARL AU
رأسميذهي  وملحتادا  وملسؤاذاة 
درهم ام رهي والجتميعي،   500.000
وذحطياية،   ،7 رقم   ،2 زواية  نجزئة 

قلحة وذسروغنة حاث نم مي لي :
بيع وذسات رباع أمين حصة 5000 
ولحيمل  ذكبيش  ذحربي  ذلسات  سهم 
رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

.47071Y
من  أمين  وذسات  يسين  وست يل 

منصبه كمسير ذلشركة.
وملبراك  عميد  وذسات  تحاين 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
رقم 469153JB مسيرو ذلشركة ذفترا 

سنتين قيبلة ذلتجت ت.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 وذسروغنة  فم  ذ لحة  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 2022/212.
رقم وذسجل وذتجيري 901.

329 P

TERA.MA
SARL

بتيريخ 23 أبريل 2022 قرر ولجمع 
TERA.MA SARL : وذحيم ذشركة

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
درهم م سمة   100.000 برأس ميل 
درهم   100 1000 حصة من فئة  إلى 
ذلحصة وذفوحتا اوملسجلة بيذسجل 
بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذتجيري 

نحت رقم 130215 :

منير  ذلسات  سهم   65 نففيت 

وذحيلي  عبت  وذسات  إلى  وشباهي 

بفمناتل.

منير  ذلسات  سهم   200 نففيت 

وشباهي إلى وذسات ولحسن أسففي.

منير  ذلسات  سهم   20 نففيت 

وشباهي إلى وذسات عيدل بنحمات.

سنيء  ذلساتا  أسهم   6 نففيت 

حالبة إلى وذسات عبت وذحيلي بفمناتل.

سنيء  ذلساتا  سهم   88 نففيت 

حالبة إلى وذسات محسن حالبة.

سنيء  ذلساتا  سهم   52 نففيت 

حالبة إلى وذسات فيئز وذحبيس.

سنيء  ذلساتا  سهم   13 نففيت 

حالبة إلى وذسات خيذت وملسياي.

نحامة  ذلساتا  أسهم   6 نففيت 

وذحيلي  عبت  وذسات  إلى  وذسكفني 

بفمناتل.

120 سهم ذلساتا نحامة  نففيت 
وذبيرئ  عبت  وذسات  إلى  وذسكفني 

ولخملي�سي.

نحامة  ذلساتا  سهم   20 نففيت 

وذسكفني إلى وذسات عيدل بنحمات.

تحاين وذسات منير وشباهي كمت ر 

اوست يذة  محتادا  غير  ذفترا  احات 

وملت ر وذسيبق وذسات عمير وشباهي.

والبتتوئاة  بيملحكمة  ومللف  اضع 

نحت   2022 ميي   16 بتيريخ  بتميرا 
رقم 8108.

330 P

ELE 4 YOU TRANS
SARL AU

نأسيس
نم نأسيس وذشركة حسب ع ت 

اوذتي   2021 ميرس   17 بتيريخ  عرفي 

نحمل ولخصيئص وذتيذاة :

وألشغيل   : والجتميعي  وذهتف 

وملختلفة ذلبنيء، وذتفصال، وذتجيرا.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 

فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

درهم ذلحصة وذفوحتا مفزعة   100

بين وذشركيء على وذشكل وذتيلي :
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 1000  : مراون  سالم  وذسات 
حصة.

من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة ميعتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
وذتيكلاة  ا2،   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق وألال نميرا.
وذتساير : وذسات سالم مراون.

 : وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
133099 بتيريخ 19 ميي 2021.

331 P

BLUE FEED & FERTILIZERS
نأسيس

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
وملسيهم وذفحات

برأسميل : 10.000 درهم
ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

وذطيبق ا، أكتول، وذربيط، 10090، 
وملغرب

RC : 160325 رقم
وذتأسيس  ع ت  بنفد  بمفجب 
ميي   16 بتيريخ  وذربيط  في   .S.S.P
وألسي�سي  وذنظيم  اضع  نم   ،2022
اخصيئصهي على   SARL AU ذشركة 

وذنحف وذتيلي :
.SARL AU : وذنمفلج

 BLUE FEED &  : والسم 
.FERTILIZERS

امحيلجة  نرباة   : وملفضفع 
وألعشيب وذبحرية اوملنتجيت وذبحرية 

ولحاة وألخرى.
ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 
 ،10090 ا، أكتول، وذربيط،  وذطيبق 

وملغرب.
وملتا : 99 سنة.

رأس ومليل : 10.000 درهم.
د تي  جفود   : وذفحات  وملسيهم 

.JAOUAD DIDI
وألسهم :  متلك جفود د تي حصة 
اوحتا  1) ب امة 10000 درهم أي مي 

مجمفعه %100 من رأس ومليل.

وإلدورا : جفود د تي.

 31 فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

ديسمبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذربيط  وذسجل وذتجيري) 

رقم  نحت   2022 ميي   19 بتيريخ 

3597 الستخروجهي الكرهي.
وملسير 

جفود د تي

332 P

ALGUE DESIGNS
نأسيس

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

وملسيهم وذفحات

برأسميل : 10.000 درهم

ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

وذطيبق ا، أكتول، وذربيط، 10090، 

وملغرب
RC : 160329 رقم

وذتأسيس  ع ت  بنفد  بمفجب 

ميي   16 بتيريخ  وذربيط  في   .S.S.P

وألسي�سي  وذنظيم  اضع  نم   ،2022

اخصيئصهي على   SARL AU ذشركة 

وذنحف وذتيلي :

.SARL AU : وذنمفلج

.ALGUE DESIGNS  : والسم

امحيلجة  نرباة   : وملفضفع 

وألعشيب وذبحرية اوملنتجيت وذبحرية 

ولحاة وألخرى.

ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

 ،10090 ا، أكتول، وذربيط،  وذطيبق 

وملغرب.

وملتا : 99 سنة.
رأس ومليل : 10.000 درهم.

وملسيهم وذفحات : فضالة بلحسن 

.Fadila Bellahcen

بلحسن  نمتلك فضالة   : وألسهم 

 10000 ب امة  اوحتا  1)  حصة 

درهم أي مي مجمفعه %100 من رأس 

ومليل.

وإلدورا : جفود د تي.

 31 فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

ديسمبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط  وذسجل وذتجيري) 
رقم  نحت   2022 ميي   19 بتيريخ 

3599 الستخروجهي الكرهي.
وملسير 

جفود د تي

333 P

TRANS ALGUES
نأسيس

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
وملسيهم وذفحات

برأسميل : 10.000 درهم
ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

وذطيبق ا، أكتول، وذربيط، 10090، 
وملغرب

RC : 160331 رقم
وذتأسيس  ع ت  بنفد  بمفجب 
ميي   16 بتيريخ  وذربيط  في   .S.S.P
وألسي�سي  وذنظيم  اضع  نم   ،2022
اخصيئصهي على   SARL AU ذشركة 

وذنحف وذتيلي :
.SARL AU : وذنمفلج

.TRANS ALGUES  : والسم
امحيلجة  نرباة   : وملفضفع 
وألعشيب وذبحرية اوملنتجيت وذبحرية 

ولحاة وألخرى.
ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 
 ،10090 ا، أكتول، وذربيط،  وذطيبق 

وملغرب.
وملتا : 99 سنة.

رأس ومليل : 10.000 درهم.
د تي  جيهين   : وذفحات  وملسيهم 

.Jihane Didi
د تي  جيهين  نمتلك   : وألسهم 
 10000 ب امة  اوحتا  1)  حصة 
درهم أي مي مجمفعه %100 من رأس 

ومليل.
وإلدورا : جفود د تي.

إلى فينو  ني ر   : ومليذاة   وذسنة 
31 ديسمبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط  وذسجل وذتجيري) 
رقم  نحت   2022 ميي   19 بتيريخ 

3600 الستخروجهي الكرهي.
وملسير 

جفود د تي

334 P

ALGUES EPICURIENNES

نأسيس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

وملسيهم وذفحات

برأسميل : 10.000 درهم

ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

وذطيبق ا، أكتول، وذربيط، 10090، 

وملغرب

RC : 160327 رقم

وذتأسيس  ع ت  بنفد  بمفجب 

ميي   16 بتيريخ  وذربيط  في   .S.S.P

وألسي�سي  وذنظيم  اضع  نم   ،2022

اخصيئصهي على   SARL AU ذشركة 

وذنحف وذتيلي :

.SARL AU : وذنمفلج

 ALGUES  : والسم 

.EPICURIENNES

امحيلجة  نرباة   : وملفضفع 

وألعشيب وذبحرية اوملنتجيت وذبحرية 

ولحاة وألخرى.

ومل ر وذرئي�سي : 15، شيرع وألبطيل، 

 ،10090 ا، أكتول، وذربيط،  وذطيبق 

وملغرب.

وملتا : 99 سنة.

رأس ومليل : 10.000 درهم.

جانافاف   : وذفحات  وملسيهم 

Genevieve Harbec هيرباك

وألسهم : نمتلك جانافاف هيرباك 

 10000 ب امة  اوحتا  1)  حصة 

درهم أي مي مجمفعه %100 من رأس 

ومليل.

وإلدورا : جفود د تي.

إلى فينو  ني ر   : ومليذاة   وذسنة 

31 ديسمبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذربيط  وذسجل وذتجيري) 

رقم  نحت   2022 ميي   19 بتيريخ 

3598 الستخروجهي الكرهي.
وملسير 

جفود د تي

335 P
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SOCIETE UNIPLACEMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك اوحت

برأسميل 50.000 درهم

ومل ر : عميرا 8/اا1 شيرع ولجيش 

ومللكي مكنيس

بتيريخ وذحيم  ولجمع   ب رور 

23 فبرو ر 2022، ن رر مي لي :

ذلشركة  وذنهيئاة  وذتصفاة 

وملصفي  لمة  اإبروء  أعاله  وملذكفرا 

وملسمى عيدل بن كيذهي ولحيمل ذبطيقة 

.Z281088 وذتحريف وذفطناة رقم

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بمكنيس 

بتيريخ 16 ميي 2022 نحت رقم 8ا1.
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STE AI MEDIA
SARL AU

رأسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : شيرع نطفون 

وذسيقاة وذتفل زت ة 2 مرنال

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

ميي  ا  بتيريخ  وملؤرخ  والستثنيئي 

2022 ن رر مي لي :

وملصيدقة على نففيت جماع أسهم 

وذسات محمت وذ ميص ذصيلح وذسات 

عصيم رحاب.

محمت  وذسات  وست يذة  قبفل 

وذ ميص اتحاين وذسات عصيم رحاب 

غير  ذفترا  ذلشركة  جت تو  مت رو 

محتدا.

تحت ل نفقاع وذشركة على وذنحف 

نلتزم وذشركة بشكل صحاو   : وذتيلي 

في جماع وألعميل وملتحل ة بهي بتفقاع 

وذسات عصيم رحاب.

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

مكتب  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بتطفون 

رقم  نحت   2022 ميي   12 بتيريخ 

ا118.
 م تطف ذلنشر اوالشهير
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STE AUTO ECOLE JBILI
SARL AU
نأسيس

وذحرفي  وذح ت  شراط  حسب 
نم نأسيس   ،2022 ميرس   21 بتيريخ 
محتادا  ذشركة  وألسي�سي  وذنظيم 
الذك  وذفحات  ذلشريك  وملسؤاذاة 

حسب وملميزوت وذتيذاة :
 STE AUTO ECOLE  : وذتسماة 

.JBILI SARL AU
وذشكل وذ يتفني : شركة محتادا 

وملسؤاذاة ذلشريك وذفحات.
ومل ر والجتميعي : نجزئة وملجيعرا 

وذ طيع 7 وذرقم 82، جرف ومللحة.
وذغرض اوذغي ة :

مترسة ذتحلام وذسايقة.
وملتا : 99 سنة وبتتوء من نيريخ 
تسجال وذشركة في وذسجل وذتجيري.

أذف  ميئة   : ولخيص  ومليل  رأس 
درهم م سمة على أذف 1000 حصة 
ذكل  درهم   100 فئة  من  وجتميعاة 

حصة في حفزا وذشريك وذفحات.
ولحيمل  وجبالي  وذشريف  وذسات 
 : رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

GM78167 1000 حصة.
من  وبتتوء   : والجتميعاة  وذسنة 
كل  من  ديسمبر   31 إلى  فينو  ني ر 

سنة.
وملت رية : وذسات وذشريف وجبالي 

ملتا غير محتادا.
بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
17 ميي  بتيريخ  بل صيري  والبتتوئاة 

.2022
رقم وذسجل وذتجيري 9ا8.
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ELKRON MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي 1.000.000 درهم
ومل ر والجتميعي : 69، شيرع رامي، 

وذتور وذباضيء
وذسجل وذتجيري : 138883

ولجمع  قروروت  محضر  على  بنيء 
وذحيم بتيريخ فينو أبريل 2022، ن رر 

مي لي :

وذسات  مهيم  مزواذة  متا  نجت ت 
ظيهر نمري اوذسات نفميسف جفيتاتي 

كمسير ن ذلشركة.
نحت ت صالحايت وملسير ن.

إلنميم  وذصالحايت  إعطيء 
وإلجروءوت وذ يتفتاة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
2022 نحت  17 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

رقم 267ا82.
قصت وذنشر اوإلعالن

339 P

وألستيل محمت رشات وذتتالاي
مفثق بيذتور وذباضيء

69/67 شيرع مفالي ودريس وألال
وذطيبق وألال وذش ة رقم 3

 05.22.82.18.99 / 05.22.82.25.25.88
وذفيكس 2ا.05.22.82.15

نأسيس شركة
 CHABAB INVESTISSEMENT

SPORTIVE
 S.A.R.L 

شركة محتادا وملسؤاذاة 
رأسميل وجتميعي 100.000 درهم
وذتور وذباضيء 13 زت ة وحمت 

وملجيطي إقيمة والذب وذطيبق وألال 
رقم 8

نل يه  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 
وألستيل محمت رشات وذتتالاي مفثق 
أبريل   20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور 
وألسي�سي  وذنظيم  اضع  نم   2022
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  ذلشركة 

بيلخصيئص وآلناة :
 CHABAB«  : وذتسماـــــة 
 INVESTISSEMENT SPORTIVE«
S.A.R.L. شركة محتادا وملسؤاذاة. 

وذهتف والجتميعي : تهتف وذشركة 
إلى وذ ايم دوخل أا خيرج وملغرب ب:

اغير  وذسكناة  وملبيني  تشيات 
وذسكناة 

وستيرود انصت ر انجيرا اتسفيق 
أي منتج أا ميدا. 

وذفسيطة 
والستثمير في جماع وذبناة وذتحتاة 

أا وملحتوت وذرييضاة- 

وإلنحيش وذح يري

وذحملايت  جماع   : عيم  ابشكل 

وذتجيرية أا  وذفناة  وا   وذت ناة 

وملن فذة أا  ومليذاة  أا  وذصنيعاة  أا    

مرنبطة  نكفن  قت  وذتي  وذح يرية  أا   

بغرض  مبيشر  غير  أا  مبيشر  بشكل 

وذشركة أا من وملحتمل أن تسيهم في 

نفساحهي 

   ومل ر والجتميعـي  : وذتور وذباضيء 
13 زت ة وحمت وملجيطي إقيمة والذب 

وذطيبق وألال رقم 8 

من  وبتتءو  سنة   99  : وملـــــــتا 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

:  حتد  والجتميعي  وذرأسميل 
 100.000 مبلغ  في  وذشركة  رأسميل 

وذشكل  على  جماحهي  محررا  درهم 

وذتيلي :

وذسات هشيم و ت مني : 100 درهم.

  H.A.M PARTICIPATION شركة

99.900 درهم.

وملجمفع : 100.000 درهم

في  ولحصص  نحتد   : ولحصص 

كل  قامة  وجتميعاة  حصة   1000

حصة 100 درهم محررا جماحهي على 

وذشكل وذتيلي :

 H.A.M PARTICIPATION شركة

999  : حصة.

حصة   : مني  و ت  هشيم  وذسات 

اوحتا. 

أذف  حصة   1000  : وملجمفع 

حصة.

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر .

: تسير وذشركة ملتا غير  وذتسياـــــر 

محتدا من وذسات هشيم و ت مني

ا نلتزم وذشركة في جماع ع فدهي 

وذسات  ملسيرهي  وملنفرد  بيذتفقاع 

هشيم و ت مني
نم وإل توع وذ يتفني وملركز ولجهفي 

بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  ذالستثمير 

05/05/2022 نحت عتد2199ا5  
ذلخالصة اوذباـين

وألستيل محمت رشات وذتتالاي

340 P
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HARBOULE ABDELHAK

Cabinet de travaux de comptabilité

16, rue de Rabat TAZA

Tél  : 0535281916

 SOCIETE GLOBE CASH

SERVICES
SARL AU

شركة محتادا وملسؤاذاة لوت 

وذشريك وذفحات
رأسميذهي والجتميعي : 60.000 درهم

عميرا 3 ا 5 نجزئة الكريزاتاط بيت 

غالم نيزا

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

قرر وذشريك وذفحات   2022 أبريل   6

لوت  وملسؤاذاة  وملحتادا  بيذشركة 

 SOCIETE وملسميا  وذفحات  وذشريك 

 GLOBE CASH SERVICES SARL

.AU

إنشيء فرع ذلشركة وملسميا شركة 

 GLOBE CASH SERVICES SARL

.AU

مسالة  بأحت  وذكيئن  بيذحنفون 

وملركز ني نيست نيزا مع تحاين وذسات 

عبت وذحظام حجيري مسيرو ذلفرع.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذضبط  كتيبة  ذتى  وذ يتفني 

 16 بتيزا  فم  والبتتوئاة  ذلمحكمة 
رقم  ا20  رقم  نحت   2022 ميي 

وذسجل وذتجيري 5223.
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BOMBAY BEACH
وذرأسميل والجتميعي : 5.00.000 

درهم

ومل ر والجتميعي : شيرع محمت 

ولخيمس إقيمة ذافرتيج وذش ة رقم 

33 وذطيبق وذثيذث مروكش

ذتففيت  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

تففمبر   2 أبريل ا   7 وألتصبة بتيريخ 

حصص  جماع  نففيت  نم   2021

حصة   25.000 وملت ي  وذسات وحمت 

شركة  في  وذتي  ملكهي  والجتميعاة 

ذفيئتا  ش.م.م.   BOMBAY BEACH

وذسات جالل غزولي.

ملحضر  مفثق  ع ت  ابم ت�سى 
ا1  بتيريخ  والستثنيئي  وذحيم  ولجمع 
قبفل   : وذشركيء  قرر   2022 أبريل 
بحت  غزولي  جالل  ولجت ت  وذشريك 
وذتي  والجتميعاة  ذلحصص  شروءه 
وملت ي،،  أحمت  وذسات  كين  ملكهي 
قبفل وست يذة وذسات أحمت وملت ي، 
تغاير وملفود 6، 7، ا1 ا 16 من وذنظيم 
نففيض  اكذذك  ذلشركة  وألسي�سي 

وذسلط.
بتيريخ مفثق  ع ت   ابم ت�سى 
 ا1 أبريل 2022 قرر وذشركيء تحت ل 

وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.
رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 
درهم   5.000.000 مبلغ  في  وذشركة 
م سمة إلى 50.000 حصة وجتميعاة 
100 درهم ذلحصة وذفوحتا  من فئة 

من قبل وملسيهمين ابشكل كيمل.
 25.000  : وذرومي  غزالن  وذساتا 

حصة وجتميعاة.
 25.000  : غزولي  جالل  وذسات 

حصة وجتميعاة.
حصة   50.000  : مجمفع 

وجتميعاة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 
2022 نحت رقم 5221 سجل نجيري 

013ا8.
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ملحق لعقد تسيير حر ألصل 
تجاري

RC N° 22603
مؤرخ  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى  
نل يه وألستيل   ،2022 13 ميي  بتيريخ 
س يط سحت مفثق بفيس، نم نحرير 
وملؤرخ  ولحر  وذتساير  ذح ت  ملحق 
ابم ت�سى   2022 ميرس   22 بتيريخ 
 NEQ HOTEL ومللحق أعطت شركة 
ت يز،  محمت  وذسات  ش.م.م.  مثلهي 
نجزئة   ،16 م رهي والجتميعي بفيس، 
حق  ت يز بالد مسفر طريق و مفزور، 
 RESTBEZ وذتساير ولحر ذفيئتا شركة
طفر في  اوحت  شريك  لوت  ش.م.م. 

 وذتأسيس، م رهي والجتميعي بفيس، 
طريق  مسفر  بالد  ت يز  نجزئة   16
و مفزور  مثلهي وذسات محمت وذبزوري، 
ملطحم،  وملخصص  وذتجيري  ذألصل 
بالد  ت يز  نجزئة   16 بفيس  وذكيئن 
مسفر طريق و مفزور، ومل ات بيذسجل 
بفيس  وذتجيرية  ذلمحكمة  وذتجيري 
نحت رقم 22603، الذك بتل وذسات 

محمت وذبزوري ابنفس وذشراط.
بمثيبة م تطف

وألستيل س يط سحت مفثق بفيس

 343 P

FIDICIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640

 SOCIETE ACADEMIE
YAHYA
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
نأسيس

ا  بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
بافكرى حررت قفوتين   2022 ميرس 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

خصيئصهي كيذتيلي :
 SOCIETE شركة   : وإلسم 

.ACADEMIE YAHYA SARL
ذتحلام  مؤسسة   : والهتوف 

وذسايقة.
ومل ر والجتميعي : حي الشيلي رقم 2 

بافكرى وشتفكة و ت بيهي.
وملتا : 99 سنة وبتتوء من نيريخ 

وذتأسيس وذنهيئي.
حتد   : والجتميعي  وذرأسميل 
م سم  درهم   100.000 مبلغ  في 
درهم   100 بثمن  حصة   1000 إلى 

ذلفوحت مفزع كيذتيلي :
وذ�سي  حيى وذنيصري : 500 حصة.
 500  : شاكي  هللا  عبت  وذسات 

حصة.
وملجمفع : 1000 حصة.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 
اننتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

وذشركة  بتساير  :   فم  وذتساير 
وذسات  حيى  محتادا  غير  املتا 

وذنيصري.

وإلمضيءوت  نكفن   : وإلمضيءوت 

ذلسات  ف ط  اوالجتميعاة  وذبنكاة 

 حيى وذنيصري.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 

ميرس   21 بتيريخ  بإتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 572.
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FIDICIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P. 606 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528819640

SOCIETE L’AVCON
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

نأسيس
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

حررت  بيهي  بي ت   2022 أبريل   25

قفوتين شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

خصيئصهي كيذتيلي :

 SOCIETE شركة   : وإلسم 

.L’AVCON SARL

وألهتوف : أشغيل مختلفة.

 2 رقم  عميرا   : والجتميعي  ومل ر 

وملحل رقم ا، حي وذ صبة و ت بيهي 

وشتفكة و ت بيهي.

حتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

م سم  درهم   100.000 مبلغ  في 

درهم   100 بثمن  حصة   1000 إلى 

ذلفوحت مفزع كيذتيلي :

 500  : وزضفض  حسن  وذسات 

حصة.

 500  : حسيني  محمت  وذسات 

حصة.

وملجمفع : 1000 حصة.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.

وذشركة  بتساير  :   فم  وذتساير 

حسن  وذسات  محتادا  غير  املتا 

وزضفض.

وإلمضيءوت  نكفن   : وإلمضيءوت 

حسن  وذسات  بين  مشتركة  وذبنكاة 

وزضفض اوذسات محمت حسيني.
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اوالجتميعاة ف ط ذلسات حسن 

وزضفض.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 

ميي   12 بتيريخ  بإتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 900.
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أكواكو ش.م.م.ش.و.
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات لوت رأسميل : 10.000 

درهم

ومل ر والجتميعي : 6ا، شيرع 

وذزرقطفني، وذطيبق وذثيذث، وذش ة 
رقم 6، وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري بيذتور وذباضيء : 

503ا82

ا2  بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب 

2022، مسجل بيذتور وذباضيء  أبريل 

رقم  نحت   2022 ميي   10 بتيريخ 

لوت  شركة  نأسيس  نم   RE3285ا

احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :

.AQUAGO وذتسماة : أكفوكف

مسؤاذاة  لوت  شركة   : وذشكل 

محتادا بشريك احات.

شيرع  6ا،   : والجتميعي  ومل ر 

وذش ة  وذثيذث  وذطيبق  وذزرقطفني 
رقم 6، وذتور وذباضيء.

كغرض  وذشركة  نتخذ   : وذغرض 

افي  عيمة  بيملغرب  ذهي  وجتميعي 

ولخيرج :

نخطاط اإتجيز وملشيريع وذفالحاة.

بكل  وذ ايم  عيمة  ابصفة 

وذصنيعاة،  وذتجيرية،  وذحملايت 

وملنجزا  وذح يرية  أا  وملن فذة  ومليذاة، 

وملرنبطة  ذلشركة  خيصة  بصفة 

مبيشرا  غير  أا  مبيشرا  بصفة 

وذتي  أا  أعاله  وملذكفرا  بيألنشطة 

 مكن أن تسيهم نطفير وذشركة.

وذنشيط   : والجتميعي  وذنشيط 

فينو  ني ر  بتيريخ  والجتميعي  بتتئ 

كل  من  ديسمبر   31 بتيريخ  اينتهي 

سنة.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
وذتسجال بيذسجل وذتجيري.

والجتميعي  وذرأسميل   : وذرأسميل 
درهم   10.000 مبلغ  في  نحت ته  نم 
م سمة إلى 100 حصة وجتميعاة من 
درهم ذلفوحتا نم وكتتيبهي   100 فئة 
ذلشريك  منحهي  نم  كيملة  انحريرهي 

وذفحات اهف :
 AGRIGO شركة أكريكف إل تي د 

LTD : ميئة حصة وجتميعاة.
 35 وذفصل  بم ت�سى   : وذتساير 
عهت بيذتساير  من وذنظيم وألسي�سي، 
إسروئالي  منت ل،  أتينفلي  ذلسات 
ميرس   31 بتيريخ  مزدود  ولجنساة، 
وذسففايتي،  والنحيد   : ب  ا195 
وذسيكن ب 6 زت ة أ يذفت وذش ة رقم 
اولحيمل  إسروئال  ناكفي،  كيني  9ا، 
ا3902139 الذك  لجفوز وذسفر رقم 

ملتا غير محتدا.
تسجال  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيذتور  وذتجيري  بيذسجل  وذشركة 
2022 نحت  19 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

رقم 3561ا5.
م تطف ذلباين

وملسير

346 P

FJK CONSULTING
SARL AU

بتيريخ ا1  ني ر 2022 قرر ولجمع 
 ،FJK CONSULTING وذحيم ذشركة 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
 50.000 برأس ميل  ذشخص اوحت، 
من  حصة   500 إلى  م سمة  درهم 
وذفوحتا  ذلحصة  درهم   100 فئة 
اوملسجلة بيذسجل وذتجيري بيملحكمة 
والبتتوئاة بتميرا نحت رقم 126783 :
نففيت 500 سهم ذلساتا خت جة 

بلف اه إلى وذساتا وزعاتر رجيء.
وست يذة وملت را وذسيب ة وذساتا 

خت جة بلف اه.
والبتتوئاة  بيملحكمة  ومللف  اضع 
نحت   2022 ميي   16 بتيريخ  بتميرا 

رقم 8105.
347 P

فيطمة وذزهروء ولحالاي

مفث ة

وذ ناطرا، 111-109 شيرع وميم علي إقيمة 

وذطفوهري 8 مكتب رقم 1

وذتساير ولحر ذألصل وذتجيري
بم ت�سى ع ت نفثا ي نم إبرومه 

وذزهروء  فيطمة  وألستيلا  بمكتب 

بتيريخ  بيذ ناطرا،  مفث ة  ولحالاي 

بيذ ناطرا  سجل   ،2022 ميي  ا 

وإل توع  سجل   2022 ميي   17 في 

 : بيألدوء  أمر  7/2022ا139،   :

عهت وذسات ولحسين   2022/13577

وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  طيتطين 

.HA104080 وذفطناة رقم

وألصل  ملجمفع  ولحر  بيذتساير 

 DELICE وذتجيري وملحراف نحت وسم

DU GOLF وملتفوجت بيذ ناطرا طريق 

وملسجل  وذتيسير،  مشراع  مهت ة 

وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 

رقم  نحت  بيذ ناطرا  والبتتوئاة 

22ا73.

000ا  م يبل أجرا شهرية قترهي 

في  محتدا  ملتا  الذك  شهريي  درهم 

 2022 ا ميي  سنة ال أكثر وبتتوء من 

إلى غي ة ا ميي 2023.
ذلخالصة اوذباين

348 P

OUASSIM  NABIL SERVICE

S.A.R.L AU

ومل ر : حي وملنيرا 3 رقم ا20 ساتي 

سلامين

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2022 بساتي سلامين قرر  17 ميي 

في  وذزييدا  ذلشركة  وذفحات  وذشريك 

 10.000.00 من  وذشركة  رأسميل 

درهم إلى 100.000 درهم.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ سلامين  بساتي   وإلبتتوئاة 

 19 ميي 2022 نحت رقم 102.

349 P

مكتب وملستشير

37، زت ة جبل نيزكي رقم 1 أكتول وذربيط

وذهينف : 05.37.77.50.71

 INGENIOSUS TEAM

CONSTRUCTIO
SARL

أتجنافسفس نام كنستر كساف

ش.ل.م.م

حل وذشركة
بمفجب جمع عيم وستثنيئي بتيريخ 

30 أبريل 2022، قرر شركيء وذشركة 

وملسميا  وملحتادا،  وملسؤاذاة  لوت 

كنستر كساف  نام  أتجنافسفس 
ام رهي  درهم   290.000 رأسميذهي 

وإلجتميعي بيذربيط 6 زت ة ضي ة عفو 

بيذسجل  16 أكتول اوملسجلة  ش ة 

وذتجيري بيذربيط نحت رقم 757ا8 

مي  لي :

حل انصفاة وذشركة النحتوم أي 

نشيط.

وملهتي  وذتفتزي  وذسات  تحاين 

ذلبطيقة  ولحيمل  ذلشركة،  مصفاي 

اوذ يطن   A701350 رقم  وذفطناة 

نجزئة  ارو ن  بني  زت ة   77 بيذربيط 

بفتفالر وذسفي�سي.

بيمل ر  وذتصفاة  م ر  جحل 

وإلجتميعي ذلشركة اوذكيئن بيذربيط 6 
زت ة ضي ة عفو ش ة 16 أكتول.

اقت نم وإل تع وذ يتفني بيملحكمة 

وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 18 ميي2022 

نحت رقم 750ا12.
وملسير ن

350 P 

GIAFI
SARL A AU

إعالن عن نصفاة نهيئاة
عيم  جمع  ونح يد  بم ت�سى 

 2021 ديسمبر   31 بتيريخ  وستثنيئي 

 GIAFI قرر وذشريك وذفحات ذشركة 

اشريك  محتادا  مسؤاذاة  لوت 

هف  وإلجتميعي  م رهي  اوذتي  احات 

 8 ش ة  وذحاي�سي  جبل   30 شيرع 

أكتول وذربيط.



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9432

مي  لي :

 GIAFI ذشركة  نهيئاة  نصفاة 

 10 نيريخ  من  وذتجيري  وذنشيط  من 

ديسمبر 2021.

فيذير ف  كردات�سي  وذسات  تسماة 

لوت   GIAFI ذشركة  كمصفي 

احات  اشريك  محتادا  مسؤاذاة 

ام ر وذتصفاة هف 30 جبل وذحاي�سي 

ش ة 8 أكتول وذربيط.

سلطة ننفاذ وإلجروءوت وذ يتفتاة.

تسجاله  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 

وذتجيرية بيذربيط نحت عتد 663ا12 

بتيريخ 16 ميي 2022.

351 P

مكتب وألستيل روشاتي مفالي وبروهام

الشركة املغربية لألعمال 

املختلفة لدغم شركم ماتراديل

شركة محتادا وملسؤاذاة

رأسميذهي : 100000 درهم

ولجت تا نجزئة آسفي ملك آسفي 

157

وذسجل وذتجيري رقم 9197 

ولجت تا

بم ت�سى ع تعرفي مؤرخ بتيريخ 

2022، قرر شركيء وذشركة  21  ني ر 

وملختلفة  ذألعميل  وملغرباة  وذشركة 

وملسؤاذاة  محتادا  شركم  ذتغم 

مضمفته :

وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة وملغرباة 

شركم  ذتغم  وملختلفة  ذألعميل 

محتادا وملسؤاذاة.

وذسجل  من  وذنهيئي  وذتشطاب 

ذألعميل  وملغرباة  ذلشركة  وذتجيري 

محتادا  شركم  ذتغم  وملختلفة 

وملسؤاذاة.
ذإلشهير اولخالصة

وذسات خلافة ذتغم

352 P

 SOCIETE MAROCAINE
 DE BROYAGE ET DE

 RECYCLAGE DE MATIERE
SMBRM

شركة مجهفذة 
برأسميل : 300.000 درهم

ومل ر وإلجتميعي : مامفزو مكتب رقم 
11 شيرع أتفول عميرا فلفري 23 

وذ ناطرا
رقم وذسجل وذتجيري 60725 

وذ ناطرا
ارقم وذتحريف وذضريبي : 

50175985
مجلس  إجتميع  محضر  بمفجب 
وإلدورا بتيريخ 6 سبتمبر2021 اطب ي 
وملنح تا  وذحيمة  ولجمحاة  ذ روروت 
بتيريخ 30 سبتمبر 2021 قيمي أعضيء 
 SOCIETE شركة  إدورا  مجلس 
 MAROCAINE DE BROYAGE ET
 DE RECYCLAGE DE MATIERE
برأسميل قتره ثالثة ميئة   SMBRM
وإلجتميعي  م رهي  اي ع  درهم  أذف 
 11 شيرع أتفول عميرا فلفري   23 في 
مكتب رقم ا مامفزو وذ ناطرا بينخيل 

وذ روروت وذتيذاة :
وذذي  وذتحفيل  مشراع  مالحظة 
وسمنت  شركة  تستحت  بمفجبه 
وذفسط نحفيل ملكاة جماع أسهمهي 
ذفيئتا شركة وسمنت نميرا اوملفوف ة 
وملفوف ة  اكذذك  وملشراع  هتو  على 
نميرا  وسمنت  شركة  قبفل  على 

مسيهمي جت تو.
مالحظة وست يذة شركة وسمنت 
في  كمتصرف  مهيمهي  من  وذفسط 

مجلس إدورا وذشركة .
نميرا  وسمنت  شركة  تحاين 
إدورا  مجلس  في  جت ت  كمتصرف 
9ا  وذشركة طب ي مل تضايت وذفصل 

من وذ يتفن رقم 95-17.
ساصبو  وذشركة  إدورا  مجلس 
على وذنحف مشكال من وألعضيء وآلناة 

أسميئهم :
اوغنر. وذاخيتترا  جفرج  وذسات 

وذسات رشات وذصفير.

وذسات وبروهام وذحروقي.
شركة وسمنت نميرا.

مالحظة نجت ت نفطين وذشركة في 
تفس عنفون م رهي وإلجتميعي ادذك 
ا  إلى غي ة   2022 فبرو ر   5 من نيريخ 

أغسطس 2022.
353 P

MALDOGHAZ
شركة لوت وملسؤاية ولحتادا
رأسميذهي : 100.000.00 درهم

ومل ر وإلجتميعي : 1297، 
نجزئةولحتودا، طريق مهت ة 

وذ ناطرا
نأسيس شركة

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
بيذ ناطرا، نم اضع وذ يتفن وألسي�سي 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وملفوصفيت وذتيذاة :
 MALDOGHAZ  : وذتسماة 

.SARL
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
نجزئة   ،1297  : وإلجتميعي  ومل ر 

ولحتودا، طريق مهت ة وذ ناطرا.
مزضفع وذشركة : 

والستيرود  في  اساط  أا  نيجر 
اوذتصت ر.

رأسميل  : حتد  وذشركة  رأسميل 
وذشركة في مبلغ 100.000.00 درهم 
إجتميعاة  حصة   1000 إلى  م سم 
ذلفوحتا، محررا  100 درهم  ب امة 
على  امفزعة  مكتتبة،  بكيملهي، 

وذشركيء كيذتيلي :
وذسات ميذتاتيدا بير ز أتريك 500 

حصة.
وذساتا فيطمة وذزهروء غيز 500 

حصة.
وملتا : 99 سنة.

وذشريك  إلى  أسنت   : وذتساير 
وذفحات وذسات ميذتاتيدا بير ز أتريك 
لجفوز  ولحيمل  إسبيتاة  ولجنساة 

.PAL 779897 وذسفر رقم
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  نم 
بيملحكمة وإلبتتوئاة بيذ ناطرا نحت 

رقم 65293 بتيريخ 16 ميي 2022.
354 P

إدريس بيزو

محيسب محتمت من طرف وذتاذة

ا5 زت ة محمفرا رقم 3 وذ ناطرا

 TRANSPORT BELOU

EXPRESS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

إعالن بتأسيس
بم ت�سى ع ت عرفي محرر بتيريخ 

نمت  بيذ ناطرا،   2022 أبريل   28

ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  صايغة 

أعاله لوت وملسؤاذاة وملحتادا وآلناة 

خصفصايتهي :

وسم  وذشركة  نحمل   : وذتسماة 

 TRANSPORT BELOU EXPRESS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا.

وألهتوف : وألهتوف وإلجتميعاة :

ت ل وذبضيئع اطناي اداذاي.

صلة  ذه  مي  كل  عيمة  ابصفة 

بيذنشيط وملذكفر سفوءو مبيشر أا غير 

مبيشر.

ومل ر وإلجتميعي : حتد بيذ ناطرا 

 11 فلفري  عميرا  أتفول  شيرع   23

مكتب رقم ا مامفزو .

مبلغ  في  حتد   : ومليل  رأس 

100.000.00 درهم ت تو.

بترجمته    : وإلجتميعاة  ولحصص 

حصص إجتميعاة  تكفن رأس  إلى  

إجتميعاة  حصة   1000 من  ومليل 

ذلفوحتا جماحهي  درهم   100 ب امة 

مفزعة بين وذشريكين منيصفة.

وذتساير : يسهر على تساير شؤان 

وذسات  محتد  غير  ألجل  وملؤسسة 

بلفتيس عمر.

وذزمناة  وملتا  حتدت   : وملتا 

99 سنة وبتتوء من نيريخ  ذلشركة في 

أا  وذتمت ت  مي عتو حيذة  نأسيسهي  

من  ومل ريين  ألتفوته  وذسيبق  ولحل 

ذتن وذشريكين بيألغلباة.

نصيدف   : وإلجتميعاة  وذسنة 

وذسنة ومليذاة :

وذنتاجة وملحيسباة : 

تحاين  وذشريكين  :   رر  إ جيباة 

وألربيح وملح  ة.
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:  تحمل وذشريكين وذعجز  سلباة 

وملسجل بحسب مسيهميتهمي في رأس 

ومليل وإلجتميعي.

بيذسجل  وذشركة  ن اات  نم 

وإلبتتوئاة  بيملحكمة  وذتجيري 

2022 نحت  9 ميي  بيذ ناطرا بتيريخ 

عتد 91267.
ذلخالصة اوذباين

355 P

BATIMINES
SARL AU

برأسميل : 90000 درهم

وملكتب وذرئي�سي 13/15 زت ة مفالي 

عبت ولحفاظ ش ة رقم ا1 إقيمة 

بهيا وذ ناطرا

RC/ 58801

تغاير ومل ر وإلجتميعي
وذحيم  وإلجتميع  شراط  بمفجب 

 ،2022 أبريل   19 بتيريخ  غيروذحيدي 

وملسجل  وملكتب  ت ل  وذشركيء  قرر 

وعتبيرو من 19 أبريل 2022 اوذذي كين 

زت ة مفالي عبت ولحفاظ   15/13 في 

ش ة رقم ا1 إقيمة بهيا وذ ناطرا إلى 

وذحنفون وذتيلي زت ة زمزم إقيمة زمزم 

رقم ا3 مكتب ا1 وذ ناطرا.

بمصلحة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وملحكمة  ذتى  وذتجيري  وذسجل 

رقم  نحت  بيذ ناطرا  وإلبتتوئاة 

91383 بتيريخ 17 ميي 2022.

356 P

THE MAKER STUDIO
SARL AU

بم ت�سى وذح ت وذحرفي وملحرر في 

نم   ،2022 ميي   17 وذ ناطرا بتيريخ 

والنفيق على وذ يتفن وألسي�سي ذشركة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :

 THE MAKER  : وذتسماة 

.STUDIO SARL AU

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسيهم  دوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوحت.

وذغرض : 

مصفر ففنفغروفي.

وملركز وإلجتميعي : 8ا شيرع أبفبكر 

 2 مكتب  إ مين  إقيمة  وذصت ق 

وذ ناطرا.

درهم   100.000  : وذرأسميل 

حصة إجتميعاة   1000 م سمة إلى 

ذلحصة  درهم   100.00 ب امة 

وذفوحتا.

وذسنة وإلجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

5 % وإلحتايطي وذ يتفني   : وألربيح 

اوذبيقي بحت وملتواذة.

ذتساير  قيتفتاي  عين   : وذتساير 

وذشركة املتا غير محتادا:

وذسات تبال بلاليش.

وملحكمة  في  وذشركة  تسجال  نم 

ميي   17 وإلبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 65299.

357 P

STE.XELOCA

ش.ل.م.م

حل وذشركة
مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم   2022 أبريل   11 بيذ ناطرا  فم 

نحت ت مي  لي نبحي ذلمحضر .

وتحالل مسبق ذلشركة.

تسماة وملصفي وذسات نيجمفعتي 

وذغيلي.

وذتصفاة  فاه  نمت  وذذي  ومل ر 

ولحسن  شيرع    ،20 أ   6 وذ ناطرا 

وذثيني إقيمة ولحسن 2 مكتب رقم اا 

وذطيبق وذسيدس.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وإلبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

بيذ ناطرا بتيريخ 17 ميي 2022 نحت 

رقم 91386.
ذلضبط اوذنشر

358 P

TRAVEL TO LEARN MALTA

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رأسميذهي : 30.000.00 درهم

15 زت ة سبف مركز وملحيمالت الشفب 

مكتب رقم 2 وذطيبق ولخيمس 

وذ ناطرا

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  اضع  نم  بيذ ناطرا، 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا لوت وملفوصفيت وذتيذاة :

 TRAVEL TO LEARN : وذتسماة

.MALTA SARL

لوت  :شركة  وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

سبف  زت ة   15  : وإلجتميعي  ومل ر 

مركز وملحيمالت الشفب مكتب رقم 2 

وذطيبق ولخيمس وذ ناطرا.

مفضفع وذشركة : 

وإلستشيرا في وذتساير.

حتد رأسميل   : رأسميل وذشركة  

درهم   30.000.00 مبلغ  في  وذشركة 

إجتميعاة  حصة   300 إلى  م سم 

درهم ذلحصة وذفوحتا،   100 ب امة 

محررا بكيملهي مكتتبة امفزعة على 

وذشركيء كيذتيلي :

 100 وملهتي  شرتفبي  وذسات 

حصة.

 200 ريزا  كريستففر  وذسات 

حصة.

وملتا : 99 سنة.

وذتساير : أسنت إلى وذسات شرتفبي 

ولحيمل  مغرباة،  ولجنساة  وملهتي، 

.G471425 ذلبطيقة وذفطناة رقم

ميذطي  ريزا  كريستففر  اوذسات 

رقم  ذلبطيقة  ولحيمل  ولجنساة 

.G007360B

وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  نم 

بيملحكمة وإلبتتوئاة بيذ ناطرا نحت 

رقم 9ا653 بتيريخ 19 ميي 2022.

359 P

FIDCONET SARL
TRAVAUX DE COMPTABILITE
 CONSTITUTION DE SOCIETE

CONSEILS JURIDIQUES

 SOCIETE ANASMOHAMED
TRADE
SARL

 AU CAPITAL DE : 30.000.00
DHS

 SIEGE SOCIAL : 25RUE
 ANOUAL IMMEUBLE FLEURY 8

RUE N°7 KENITRA
نصفاة مسب ة

بتيريخ  بم ت�سى ع ت عرفي حرر 
بيذ ناطرا ن رر مي   2022 أبريل   26

 لي:
من  وبتتوء  ذلشركة  فسخ مسبق 

نيريخ 26 أبريل 2022.
تحاين وذسات   : كمصفي ذلشركة 

محمت وذ ي�سي.
محل وذتصفاة : هف 25زت ة عميرا 
فيل فلفري 8 مكتب رقم7 وذ ناطرا.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وإلبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
بيذ ناطرا بتي خ 26 ميي 2022 نحت 

رقم ا0ا1.
ذلضبط اوذنشر

شركة فات كفتاط

360 P

PALAIS DE ARTS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

بشريك احات
رأسميذهي : 100.000.00 درهم

ومل ر وإلجتميعي : زواية زت ة زغلفل 
امفالي سلامين إقيمة ريين 3 مكتب 

رقم 2 وذ ناطرا
نأسيس شركة

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
اضع  نم   2022 ميرس   17 بتيريخ 
لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
احات  بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

لوت وملفوصفيت وذتيذاة :
 PALAIS DE ARTS  : وذتسماة 

.SARLAU
لوت  :شركة  وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.
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ومل ر وإلجتميعي : زواية زت ة زغلفل 

امفالي سلامين إقيمة ريين 3 مكتب 
رقم 2 وذ ناطرا.

مفضفع وذشركة : 

ازخرفة  وذت كفر  في  ومل ياذة 

وملنيزل.
حتد رأسميل   : رأسميل وذشركة  

درهم   100.000.00 وذشركة في مبلغ 

إجتميعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

درهم ذلحصة وذفوحتا،   100 ب امة 

محررا بكيملهي مكتتبة امفزعة على 

وذشركيء كيذتيلي :

 1000 فتاحة  اوذاتي  وذساتا 

حصة.

وملتا : 99 سنة.

وذساتا  إلى  أسنت   : وذتساير 

اوذاتي فتاحة.
وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  نم 

بيملحكمة وإلبتتوئاة بيذ ناطرا نحت 
رقم 7ا653 بتيريخ 19 ميي 2022.

361 P

DIAGNOELECTRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

بشريك احات
رأسميذهي : 100.000.00 درهم

وذ ر وإلجتميعي : زواية شيرع محمت 

وذت فري امحمت عبتا إقيمة 

كيملاي وذطيبق وذثيني مكتب رقم ا2 

وذ ناطرا

نأسيس شركة
مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

بيذ ناطرا نم اضع وذ يتفن وألسي�سي 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  ذشركة 

وملفوصفيت  لوت  احات  بشريك 

وذتيذاة :

 DIAGNOELECTRO  : وذتسماة 

.SARLAU

لوت  :شركة  وذ يتفني  وذشكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.
شيرع  زواية   : وإلجتميعي  ومل ر 

محمت وذت فري امحمت عبتا إقيمة 

كيملاي وذطيبق وذثيني مكتب رقم ا2 

وذ ناطرا.

مفضفع وذشركة : 
إصالح وألجهزا وذكهربيئاة.

حتد رأسميل   : رأسميل وذشركة  
درهم   100.000.00 وذشركة في مبلغ 
إجتميعاة  حصة   100 إلى  م سم 
ب امة 1000 درهم ذلحصة وذفوحتا، 
محررا بكيملهي مكتتبة امفزعة على 

وذشركيء كيذتيلي :
 100 وذسات عبت هللا وبن وذنيصر 

حصة.
وملتا : 99 سنة.

وذتساير : أسنت إلى وذسات عبت هللا 
وبن وذنيصر.

وذتجيري  بيذسجل  وذت ات  نم 
بيملحكمة وإلبتتوئاة بيذ ناطرا نحت 

رقم 65295 بتيريخ 17 ميي 2022.
362 P

KNB TRANS
SARL AU

 بم ت�سى وذح ت وذحرفي وملحرر في 
نم   ،2022 ميي   17 وذ ناطرا بتيريخ 
والنفيق على وذ يتفن وألسي�سي ذشركة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :
 KNB TRANS SARL  : وذتسماة 

.AU
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
مسيهم  دوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

اوحت.
وذغرض : 

ت ل وألشخيص.
وملركز وإلجتميعي : 8ا شيرع أبفبكر 
 2 مكتب  إ مين  إقيمة  وذصت ق 

وذ ناطرا.
درهم   100.000  : وذرأسميل 
حصة إجتميعاة   1000 م سمة إلى 
ذلحصة  درهم   100.00 ب امة 

وذفوحتا.
وذسنة وإلجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
5 % وإلحتايطي وذ يتفني   : وألربيح 

اوذبيقي بحت وملتواذة.
ذتساير  قيتفتاي  عين   : وذتساير 

وذشركة املتا غير محتادا:
وذسات عبت وذحيلي وذ نبفعي.

وملحكمة  في  وذشركة  تسجال  نم 
ميي   17 وإلبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 65307.
363 P

 SET JARDINET
SARL AU

رأسميذهي : 200.000.00 درهم
م رهي : 21 شيرع ع بة وذش ة 5 

أكتول وذربيط
نأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم   2022 ميي   9 بتيريخ  بيذربيط 
وملسؤاذاة  محتادا  شركة  نأسيس 
نتميز  اوذتي  وذفحات  وذشريك  لوت 

بيلخصيئص وذتيذاة :
 SET JARDINET SARL : وذتسماة

.AU
ومل ر وإلجتميعي : 21 شيرع ع بة 

وذش ة 5 أكتول وذربيط.
وذهتف وإلجتميعي : تهتف وذشركة 
سفوء  ولخيرج  في  كمي  وملغرب  في 
آخرين  أطروف  لحسيب  أا  لحسيبهي 

إلى :
أعميل وذتنظاف اوذبستنة.

وذنظيفة،  أتفوع  جماع  عمل 
اوملمتلكيت، اإبيدا وذفئرون، اوذتطهير 
اتظيفة اصايتة وملصينع اوإلدوروت، 
وذسفبر ميركت، اوذفنيدق،  امحالت 
مفوقع  اوملبيني  وذتجيرية،  اوملحالت 
ااوجهيت  وذسايروت  انجير  وذبنيء 
أتفوع  اجماع  اوذش ق  وملحالت 
وملبيني وألخرى ذإلستختوم وذتجيري، 

وذصنيعي اوملنهي.
من  بأتفوعهي  وذبستنة  أعميل 
غرس انصمام انركاب ابنيء اصايتة 
اوذشفورع  اوملنتزهيت  ولحتوئق 

اوملسيحيت ولخضروء.
اوذبذار  اوذزهفر  وذنبينيت  نفريت 

امنتجيت محيلجة وذصحة وذنبيناة.
نرباة  اكذذك  وذتشجير  أعميل 

وذنبينيت.
تسفيق منتجيت امفود وذتنظاف 

اوذبستنةوملحلاة أا وملستفردا.
ومليل  رأس  في  اوملشيركة  وذتحيقت 
وألغروض  لوت  وذشركيت  جماع  في 

وملميثلة أا لوت صلة.
وذحملايت  جماع  على  ولحصفل 
بهذه  وملتحل ة  وإلختروع  ابروءوت 
وألنشطة أا حايزتهي أا وستختومهي أا 

باحهي.

وملحيمالت  جماع  عيمة  ابصفة 
اومليذاة  اوذصنيعاة  وذتجيرية 
اوملن فذة اوذح يرية، وملرنبطة بشكل 
مبيشر أا غير مبيشر بيألشايء وملذكفرا 
أعاله أا وذتي  حتمل أن تسيعت على 

نح ا هي انطفيرهي.
درهم   200.000.00  : وذرأسميل 
م سمة إلى 2000 حصة إجتميعاة، 

جماحهي ذلسات عزيز سطالاي.
وذشركة ملتا غير  : يسير  وذتساير 
محتادا وملسير وذفحات وذسات عزيز 

سطالاي.
من  نبتتئ   : وإلجتميعاة  وذسنة 
فينو  ني ر اننتهي في 31 ديسمبر من 
كل سنة مي عتو وذسنة وألالى نبتتئ 

من نيريخ وذتسجال.
وإلدخير  وإلقتطيع  بحت   : وألربيح 
وإلحتايطي اوذ يتفني  فزع وذبيقي على 
وذ يتفن  مل تضايت  اف ي  وذشركيء 

وألسي�سي ذلشركة .
اقت نم تسجال وذشركة بيذسجل 
وذضبط  كتيبة  ذتى  وذتجيري 
بتيريخ بيذربيط  وذتجيرية   بيملحكمة 

 19 ميي 2022 نحت رقم 818ا12.
من أجل وإلستغالل اوذنشر

وذسات عزيز سطالاي

364 P

BABYLONWEBSNC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

10.000.00 درهم
ومل ر وإلجتميعي : زت ة 27 رقم 105 
حي وذايقفت عين وذشق وذتوروذباضيء

حل وذشركة
نبحي ملي جيء في محضر ولجمع وذحيم 
وإلستثنيئي وملنح ت بتيريخ 28 ديسمبر 

2021 ن ررمي  لي :
محسن،  وذسات  فسف  وملصفي 
جماع  حفل  ذت رير  وإلستميع  بحت 
حفل  اوفق  فل ت  ولحل  عملايت 
وذنهيئي  ولحسيب  اكذذك  وذت رير 

ذلحل.
ولجمع  قرر  ف ت  سب ي  ملي  نبحي  
وذصالحايت  جماع  منو  وذحيم 
حل  مسطرا  كي  نهي  ذلمصفي 
 27 زت ة  وإلجتميعي  م رهي  وذشركة 
وذشق  عين  وذايقفت  حي   105 رقم 

وذتوروذباضيء.
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نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
بتيريخ بيذتوروذباصيء   وذتجيرية 
 2 فبرو ر 2022 نحت رقم 811161.

اهذو بمثيبة م تطف اباين

365 P

 STE. LIBRAIRIE PAPETERIE
CHRONO PLUS

SARL
بتميرا  حرر  عرفي  ع ت  حسب 
بتيريخ 21 ميرس2022 نمت وملصيدقة 
على وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة لوت 

ولخصيئص وذتيذاة :
 STE.  : وإلجتميعاة  وذتسماة 
 LIBRAIRIE PAPETERIE CHRONO

.PLUS
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا.
اباع  شروء   : وإلجتميعي  وذهتف 
اوملحتوت  وذلفوزم  أتفوع  جماع 

وملكتباة.
ومل ر وإلجتميعي : رقم 3061 محل 

1 نجزئة افيق و روك نميرا.
رأس ومليل : 100000 درهم مفزعة 
حصة إجتميعاة من فئة   1000 إلى 
درهم محررا ت تو اهي مفزعة   100

كيآلتي :
حصة.  300 عزيز  تففل  وذسات 

وذسات صيلح عزيز 300 حصة.
وذسات ودريس ومفستي 200 حصة.
200 حصة. وذسات محمتومفستي 
وذتأسيس. بحت  سنة   99  : وملتا 
عزيز  تففل  وذسات  تحاين   : وذتساير 

مسير ذلشركة ملت غير محتادا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وإلبتتوئاة بتميرا نحت رقم وذسجل 

وذتجيري 136251.
366 P

 STE TAKINDA
SARL AU

بيذربيط  حرر  عرفي  ع ت  حسب 
نمت   ،2022 فبرو ر  فينو  بتيريخ 
والسي�سي  وذ يتفن  على  وملصيدقة 

ذلشركة لوت ولخصيئص وذتيلي :

.TAKINDA : وذتسماة والجتميعاة
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
وذهتف والجتميعي : مطحم.

ومل ر والجتميعي : عميرا 57 محل 1 
زت ة تيبفلي وملحاط وذربيط.

100.000 درهم مفزعة   : روسميل 
حصة وجتميعاة من فئة   1000 ولى 
درهم محررا ت تو اهي مفزعة   100

كيالتي :
 1000 وذسات و فين ذفتكف دجين 

حصة.
وملتا : 99 سنة بحت وذتيسيس .

و فين  وذسات  تحاين   : وذتساير 
غير  ملتا  ذلشركة  مسير  ذفتكفدجين 

محتادا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
وذتجيرية بيذربيط، نحت رقم وذسجل 

وذتجيري 159011.
367 P

 STE MLHMD IMP EXP
 SARLAU

بم ت�سى جمع عيم وستثنيئي   22 
وذفحات  وذشريك  قرر   ،2022 أبريل 
ذلشركة MLHMD IMP EXP، مي  لي: 

 فتو فرع ذلشركة في   ثميره.
م ر وذفرع : رقم 30 وذطيبق وذثيني 
وذصغير  وذ صر  وذصنيعاة  وذتجزئة 

وذصخيروت.
محمت لحمفدي  وذسات   وذتساير: 

وملسير ذفرع وذشركة.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

نحت رقم 333 136.
368 P

 STE GRUMA CAR
SARL.AU

وستثنيئي  عيم  جمع  بم ت�سى 
حرر في وذربيط 26 أبريل 2022،  قرر 
 GRUMA وذشريك وذفحات ذلشركة  

CAR SARLAU  مي  لي :
 12 من   ومل ر والجتميعي:  نحفيل 
3 حي وملحاط  مكرر زت ة ذبنين ش ة 
وذربيط ولى محل رقم 651 ومل 2 بلفك 

س حي يح فب وملنصفر وذربيط .
وذ يتفن  من  ا   ومليدا  تحت ل 

وألسي�سي ذلشركة.

بكتيبة  وذ يتفن  وإل توع  نم 
وذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
ميي   19 بتيريخ  رقم790ا12  نحت 

.2022
369 P

STE SOTITRAGEC
شركة لوت وملسؤاذاة

 بشريك احات 
تحت ل

بم ت�سى ع ت عرفي وملؤرخ في 13 
ميي 2022، اوملسجل بتيريخ 16 ميي 

2022، ن رر مي  لي:
من  وذشركة  رأسميل  من  وذرفع 
إلى  لحمله  درهم   500.000 مبلغ 
 15000 درهم بإصتور    2.000.000
درهم   100 ب امة  جت تا  حصة 

ذلحصة الذك كمي لي :
50.000 درهم ت تو .

ولحسيب  من  درهم   850.000
ولجيري ذلشريك.

حسيب  من  درهم   600.000
وألربيح وملحتجزا ذلشريك.

بحفزا  وذشركة  رأسميل  اأصبو 
ب امة  شكتراح   منير  وذسات 

2.000.000 درهم.
   نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 19 ميي 2022 

نحت رقم 109873.
370 P

STE SOGEFICOM

 ETABLISSEMENT CHABAB
 AL GHAD D'EDUCATION

 PRIVE
SARL

ولجمحاة  قرور  بم ت�سى 
وملنح تا  وذحيد ة  وذغير  وذحيمة 
ذــشـــركــــــــة    ،2022 ميرس   11  فم 
 ETABLISSEMENT CHABAB AL«
 GHAD D’EDUCATION PRIVE
SARL  ام رهي والجتميعي قطحة 165 
طريق عين وذش ف   1 نجزئة مايمي 

فيس.

ب:   ومليل  رأس  في  وذزييدا 

ذاصبو  درهم   15.900.000

16.000.000   درهم. 

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس نحت رقم:       وملحكمة 

2588/2022 بتيريخ 17 ميي 2022..

371 P

STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

    Travaux de comptabilité

 RAYHAN 10, ANGLE RUE DE FES ET RUE

 IBNOU EL KHATIB

وذهينف : 0535280535

Comptable_zaroili@hotmail.fr

STE   S.P.B SERVICE
شركةلوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي والجتميعي : 100.000 

درهم

ومل ر والجتميعي:  مكتب رقم ا0 

بيمللك وملسمى » وملهت ة 1/3 » وقيمة 

حفصة زت ة طنجة ,نيزا

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ   
وذ يتفن  نم اضع   ،2022 أبريل   18

وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

ولخصيئص وذتيذاة:

 »STE S.P.B SERVICE« :وذتسماة

شركة محتادا وملسؤاذاة 

وملخيبز  منتجيت  صنع   : وذهتف 

اوملحكراتة ؛

جماع وملحيمالت   ، ابصفرا عيمة 

وذتجيرية أا وذصنيعاة وملن فذة أا غير 

وملتحل ة  ومليذاة  اوملحيمالت  وملن فذة 

بشكل مبيشر أا غير مبيشر بيذغرض 

وملؤس�سي ذلشركة ، أا بأي غرض آخر 

مشيبه أا لي صلة.
رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 

وذشركة في 100.000  درهم. 

 99 وملتا: حتدت متا وذشركة في 

سنة وبتتوء من نيريخ نأسيسهي.

وذتساير: عن وملالفدي صيبر مسير 

ذلشركة مع نخفيله كل وذصالحايت 

ذلتصرف بيسم وذشركة.

ا0  مكتب رقم   : ومل ر والجتميعي 

3/1 » وقيمة  بيمللك وملسمى » وملهت ة 

حفصة زت ة طنجة نيزا.
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كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيزا  والبتتوئاة  ذلمحكمة  وذضبط 
 فم 19 ميي 2022، نحت عتد 216.

 إمضيء:
وملالفدي صيبر

372 P

EXPREMIUM
CONSULTING

 CONSTRUCTION
 TECHNOLOGY
CORPORATION

SARL
CAPITAL : 1.000.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BD MOULAY
 ISMAIL BP 761 AROUIP

NADOR
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
بتيريخ  وستثنيئاي  وملنح ت  وذحيدي 
شركة  شركيء  قرر   ،2022 أبريل   6
من  وذشركة  روسميل  في  وذزييدا 
 3.300.000 ولى  درهم   1.000.000
 23.000 وصتور  طريق  عن  درهم 

حصة عاناة.
تحت ل وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

نم وال توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
ميي   5 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم ا68.
نسخة ذلباين

373 P

EXPREMIUM
CONSULTING

STE DESK SHIPPING
SARL AU

CAPITAL : 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : LOT IBN

 ROUCHDE N°13 RTE
 TANAUIYA B. ENSAR P/

NADOR
بم ت�سى وثر محضر ولجمع وذحيم 
وذحيدي وملنح تو بتيريخ ا ميي 2022، 

قرر شريك وذشركة على مي  لي :
بفسكفر  محمت  حصة  نففيت 
يسرو  بفسكفر،  أ من  محمت  ذفيئتا 

بفسكفر اعلي بفسكفر.

بفسكفر  أ من  محمت   : وذتساير 

امحمت بفسكفر  غير مسيهم).

والمضيء : محمت أ من بفسكفر أا 

محمت بفسكفر.

من  وذشركة  روسميل  من  وذرفع 

درهم   500.000 درهم ولى   100.000

بينشيء 000ا حصة جت تا.

لوت  شركة  ولى  وذشركة  نحفيل 

مسؤاذاة محتادا.

والسي�سي  وذ يتفن  تحت ل  مع 

ذلشركة.

نم وال توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

ميي   9 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم 699.
نسخة ذلباين

374 P

ALLIANCE EXPERTISE

م ر وذشركة : وملحروج سنتر، 301 شيرع

عبت وملفمن، مكتب رقم ا6، وذتور وذباضيء

ALSB IMMO
شركة محتادا وملسؤاذاة

لوت شريك احات

وذرأسميل : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : 6ا، شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق وذثيذث وذرقم 6

وذتور وذباضيء

إنشيء شركة محتادا وملسؤاذاة
لوت شريك احات

في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
13 أبريل 2022 نمت صايغة وذ يتفن 

وذتأسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

على  خصيئصهي  احات  شريك  لوت 

وذنحف وذتيلي :

ALSB IMMO  : وسم وذشركة

هتف  :  تجلى  وذشركة  نشيط 

وذشركة في وملغرب أا في أي بلت آخر 

إن كين لحسيبهي أا من أجل شخص 

آخر في :

إدورا اإعيدا نأهال  كروء،  شروء، 

جماع  ابنيء  اوألرو�سي  وملبيني  اباع 

أشكيل ومللكايت وذ راية اولحضرية.

وإلنحيش وذح يري بجماع أشكيذه.

وذفسيئل  بجماع  وملشيركة 

اوذتمج...)  وذشروء،   وملسيهمة، 

اوملشيركة في جماع وذحملايت ومليذاة، 

وذح يرية اوذتجيرية وملن فذة أا وذغير 

وملن فذة اوذتي ذهي عالقة مبيشرا أا 

وذشركة اوذ يبلة  غير مبيشرا بهتف 

ذتسهال رقيهي انح ا ه.

 100.000 قامته   : وذرأسميل 

حصة   1000 إلى  م سمة  درهم، 

مسنتا  درهم ذلفوحتا،   100 ب امة 

بكيملهي إلى وذساتا صففاي برودا.

م ر وذشركة : وذتور وذباضيء، 6ا، 

وذثيذث،  وذطيبق  وذزرقطفني،  شيرع 

وذرقم 6.

وملتا : 99 سنة وتطالقي من نيريخ 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

صففاي  وذساتا   : وذتساير  هاـأا 

برودا كمسيرا ملتا غير محتادا.

وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

غي ة 31 ديسمبر.

والحتايطي وذ يتفني : حفل وألربيح 

ن تطع 5% ألجل صنتاق والحتايطي 

وذ يتفني.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بفوسطة  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

وملركز ولجهفي ذالستثمير ذفال ة وذتور 

وذباضيء.
هائة وذتساير
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ALLIANCE EXPERTISE

م ر وذشركة : وملحروج سنتر، 301 شيرع

عبت وملفمن، مكتب رقم ا6، وذتور وذباضيء

TIME EXPRESS MAROC
شركة محتادا وملسؤاذاة

وذرأسميل : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : 6ا، شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق وذثيذث وذرقم 6

وذتور وذباضيء

إنشيء شركة محتادا وملسؤاذاة
في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
9 ميرس 2022 نمت صايغة وذ يتفن 

وذتأسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

خصيئصهي على وذنحف وذتيلي :

 TIME EXPRESS  : وسم وذشركة 

MAROC

هتف  :  تجلى  وذشركة  نشيط 

وذشركة في وملغرب أا في أي بلت آخر 

في :

وذسريع  اوذبر ت  وذشحن  اكال 

وذفطني اوذتالي.

وملشيركة وملبيشرا أا غير وملبيشرا 

في جماع وذشؤان، وذتجيرية وملرنبطة 

خالل  من  وذذكر  وذسيذفة  بيألشايء 

إنشيء شركيت جت تا أا اكيالت كافمي 

كين تفعهي أا عن طريق وملسيهمة.

وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 

ومليذاة، وذح يرية، وذتجيرية وملن فذة أا 

غير وملن فذة اوذتي ذهي عالقة مبيشرا 

أا غير مبيشرا بهتف وذشركة اوذ يبلة 

ذتسهال رقيهي انح ا ه.

 100.000 قامته   : وذرأسميل 

حصة   1000 إلى  م سمة  درهم، 

مسنت  ذلفوحتا،  درهم   100 ب امة 

 IDEA شركة  إلى  حصة   500 منهي 

وذسات  إلى  حصة  ا250   MAROC

إلى  حصة  ا250  ميجت  زمبركجي 

وذسات علي محمت وحمت وذرويس.

شيرع  6ا،   : وذشركة  م ر 

وذرقم  وذثيذث،  وذطيبق  وذزرقطفني، 

6، وذتور وذباضيء.

وملتا : 99 سنة وتطالقي من نيريخ 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

هاـأا وذتساير : وذسات وحمت رضي 

بنجلفن كمسير ملتا 3 سنفوت.

وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

غي ة 31 ديسمبر.

والحتايطي وذ يتفني : حفل وألربيح 

ن تطع 5% ألجل صنتاق والحتايطي 

وذ يتفني.

بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

بفوسطة  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

وملركز ولجهفي ذالستثمير ذفال ة وذتور 

وذباضيء.
هائة وذتساير

376 P
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ALLIANCE EXPERTISE

م ر وذشركة : وملحروج سنتر، 301 شيرع

عبت وملفمن، مكتب رقم ا6، وذتور وذباضيء

POMME IVNETTE
شركة محتادا وملسؤاذاة

لوت شريك احات
وذرأسميل : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : 6ا، شيرع 
وذزرقطفني وذطيبق وذثيذث  ش ة 

وذرقم 6 وذتور وذباضيء
إنشيء شركة محتادا وملسؤاذاة

لوت شريك احات
في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
صايغة  نمت   2022 فبرو ر   21
وذتأسي�سي ذشركة محتادا  وذ يتفن 
احات  شريك  لوت  وملسؤاذاة 

خصيئصهي على وذنحف وذتيلي :
 POMME   : وذشركة  وسم 

IVNETTE
هتف  :  تجلى  وذشركة  نشيط 
وذشركة في وملغرب أا في أي بلت آخر 

في :
وذنشيط وذفالحي.

وذ ايم بأنشطة زروعاة نتم تايبة 
عن تفسه أا تايبة عن أطروف ثيذثة، 
ولحصيد،  اعملاة  وألرض،  اإعتود 
اوذبذر اوذغرس، امحيلجة وملحيصال، 
بمي في لذك جماع  ارش وملحيصال، 
أتفوع »وآلالت ان لام أشجير وذفيكهة 
اوذكرام امكيفحة وآلفيت فامي  تحلق 
وألرو�سي  على  اولحفيظ  بيذزروعة 

وذزروعاة.
وملنتجيت  انصت ر  وستيرود 
اكذذك  اوذتسفيق وملحلي،  وذزورعاة، 
نصت ر ولحمضايت اوذففوكه اجماع 
انكااف اتحبئة  وملنتجيت وذزروعاة، 

جماع وملنتجيت وذتجيرية اوذزروعة.
وملشيركة وملبيشرا أا غير وملبيشرا 
في جماع وذشؤان، وذتجيرية وملرنبطة 
خالل  من  وذذكر  وذسيذفة  بيألشايء 

إنشيء شركيت جت تا أا اكيالت كافمي 

كين تفعهي أا عن طريق وملسيهمة.

وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 

وملن فذة وذتجيرية  وذح يرية،   ومليذاة، 

عالقة  ذهي  اوذتي  وملن فذة  غير  أا   

مبيشرا أا غير مبيشرا بهتف وذشركة 

اوذ يبلة ذتسهال رقيهي انح ا ه.

 100.000 قامته   : وذرأسميل 
حصة   1000 إلى  م سمة  درهم، 
100 درهم مسنتا بكيملهي إلى  ب امة 

وذسات ومحمت كسفس.
زت ة  6ا،   : وذشركة  م ر 
ش ة  وذثيذث،  وذطيبق  وذزرقطفني، 

وذرقم 6، وذتور وذباضيء.
وملتا : 99 سنة وتطالقي من نيريخ 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.
ومحمت  وذسات   : وذتساير  هاـأا 

كسفس كمسير ملتا غير محتادا.
وذسنة ومليذاة : من فينو  ني ر إلى 

غي ة 31 ديسمبر.
والحتايطي وذ يتفني : حفل وألربيح 
ن تطع 5% ألجل صنتاق والحتايطي 

وذ يتفني.
بيملحكمة  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بفوسطة  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
وملركز ولجهفي ذالستثمير ذفال ة وذتور 

وذباضيء.
هائة وذتساير

377 P

CCM CONSEILS
SARL

رقم 136 شيرع وذ يهرا كفمطروف 1 
نميرا

وذهينف : 8ا.2ا.ا05.37.6
وذفيكس : ا7.6ا.ا05.37.6

 STE SAIS AGREGATS
SARL

في مؤرخ  عرفي  ع ت   قرر 
 SAIS قررت شركة   ،2022 ميي   9  
ن رر  ش.م.م.   ،  AGREGATS SARL

مي  لي :
حصة في ملكاة وذسات   500 باع 
فؤود وذغري�سي ولى وذسات كريم وقالل.
ذلشركة  وذ يتفتاة  وذصفة  تغاير 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  شركة  ولى 

وذشريك وذفحات.
نحاين وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   17 بتيريخ 

727ا12.
378 P

 STE  RIVE CONSORTIUM
SARL

وذتحريف وملفحت : 
003053719000072

م رهي والجتميعي : رقم 195 قطيع 
وذ تس وذشطر 2  وذحاي تا سال 

روسميذهي : 10.000 درهم
نأسيس شركة

 RIVE شركة  نيسيس  عن  وعالن 
لوت  شركة   ،CONSORTIUM
روسميذهي  محتادا،  مسؤاذاة 
 195 رقم  اعنفونهي   درهم   10.000
وذحاي تا    2 وذشطر  وذ تس  قطيع 
وذ يتفن  على  بنيء  وملغرب،  سال  
 ،2022 أبريل  ا  والسي�سي وملؤرخ ب 
ذتى  وذتجيري  بيذسجل  اوملسجلة 
نحت  بيذربيطن  والبتتوئاة  وملحكمة 

رقم 35953.
وذنجيرا،  أشغيل   : مفضفعهي 
وستيرود اوذتصت ر اأنشطة مختلفة، 

مختلفيت ...
195 قطيع وذ تس  رقم    : م رهي 

وذشطر 2  وذحاي تا سال.
وملتا : 99 سنة.

وذروسميل : 10.000 درهم.
تجاة   : من  كل  وملسيهمفن 
 ،NAJIA SAIDI وذسحاتي، 
وذفطناة  وذتحريف  وذبطيقة  رقم 

CD73818 ب 20 % من والسهم.
 ،AHMED ALLALI وحمت وذحاللي
رقم وذبطيقة وذفطناة AB307891 ب 

80 %من والسهم.
رقم  وذسحاتي  تجاة   : وملسير 

.CD73818 وذبطيقة وذفطناة
وملسير : 

تجاة وذسحاتي 

379 P

MAITRE SI MOHAMMED BAINA

NOTAIRE

 SIEGE : AVENUE PATRICE LUMUMBA

 RUE GEGUIG IMM9 APPT 4 HASSAN

RABAT

TEL/FAX:  05.37.72.79.38

ICE N° :001645494000087

e-mail :mohammed.baina@

notairesrabat.ma

 STE  MARS IMPORT
EXPORT
SARL AU 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
بشريك احات

م رهي والجتميعي : وذحميرا 30، وذتور 

8، زت ة مفالي وحمت وذفكالي حسين 

وذربيط

نأسيس شركة
من  محرر  رسمي  ع ت  بم ت�سى 

طرف والستيل �سي محمت بي نة بتيريخ 

شركة  نأسيس   ،2021 تفتبر  ا2 

بيملفوصفيت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذتيذاة :

 MARS شركة   : وذتسماة 

.IMPORT EXPORT

مسؤاذاة  لوت  شركة   : ذصفة 

محتادا بشريك احات.

والستيرود   : وذتجيري  وذنشيط 

بيلجملة  وملنتجيت  اوذتصت ر لجماع 

ابيذت ساط.

 ،30 وذحميرا   : والجتميعي  ومل ر 
ذفكالي  وحمت  زت ة مفالي   ،8 وذتور 

حسين وذربيط.

وذشركة  متا  نحت ت  نم   : وملتا 

99 سنة من نيريخ تسجالهي في  خالل 

وذسجل وذتجيري.

وذشركيء : وذساتا بتري هيجر.

نم وال توع وذ يتفني ذلشركة ذتى 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

بيذربيط بتيريخ 10 ميي 2022، نحت 
81اا12، وذسجل وذتجيري رقم  رقم 

.160087

380 P

 STE CONFERENCE CALL

CENTER

SARL AU 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات

م رهي والجتميعي :  زت ة ضي ة عفو 

عميرا 6 ش ة 16 وذطيبق وذروبع 

أكتول وذربيط

بيسم قرور وذشريك وذفحات وذتيم 

بتيريخ 6 ميي 2022 نم ن رير مي  لي :

نففيت ولحصص وذتيمة مي بين :
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وذسات ولحسين بفطربفش اشركة 
بيذسات  ممثلة   ،OXO HOLDING

ميرك باطفن من وجل 100 حصة.
ولحسين  وذسات  وست يذة 

بفطربفش من وذتساير.
تحاين وذسات ميرك باطفن كمسير 

ذلشركة الذك ملتا غير محتادا.
نحاين وذنظيم والسي�سي ذلشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 
بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت   ،2022 ميي   18 بتيريخ 

738ا12.
381 P

STE POSITIVE AGENDA
SARL AU

روسميذهي : 100.000 درهم
م رهي والجتميعي : رقم 9 ملت ى 

شيرع وذفود ازت ة مات لت حسين 
وذربيط

بيسم قرور وذشريك وذفحات وذتيم 
بتيريخ ا ميي 2022، نم ن رير مي  لي :
والخضر  هنيء  وذساتا  وست يذة 
اكمت ر  كمسيرا  منصبهي  من  غزول 
وذساتا  ذلشركة.تحاين  عيمة 
وغربي  مالك  اوذساتا  علمي  ومانة 

كمسيرنين ذلشركة.
تحاين وذساتا أمانة علمي كمت را 
وذحملايت اوملشيريع ملتا سنة اوحتا 
قيبلة ذلتجت ت ب رور ذلشريك وذفحات.
وغربي  مالك  وذساتا  تحاين 
اومليذاة  والدورية  ذلشؤان  كمت را 
ملتا  سنة اوحتا قيبلة ذلتجت ت ب رور 

وذشريك وذفحات.
اوذساتا  علمي  أمانة  وذساتا 
جماع  محي  نفقحين  وغربي  مالك 
اعلى  اوملصرفاة  ومليذاة  والنشطة 
ولختميت م تمي  مع  وذتزوم   أي 

 أا وذحمالء.
نحاين وذنظيم والسي�سي ذلشركة.

ذلشركة  وذ يتفني  وال توع  نم 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة 
بيذربيط بتيريخ 18 ميي 2022، نحت 

رقم 737ا12.
382 P

STE SAS 1688
SARL AU

روسميذهي : 18200 أارا

 122 BD : م رهي والجتميعي

PEREIRE 75017 PARIS FRANCE

وذحيدي  غير  وذحيم  ولجمع  بيسم 

نم   ،2022 ميرس   23 وملنح ت بتيريخ 

بيملميزوت  بيذربيط  فرع  خلق  وقرور 

وذتيذاة :

.STE 1688 RABAT  : والسم

ملت ى زت ة   26  : ومل ر والجتميعي 

وصال اشيرع محمت بلحسني ذفزوني 

وذسفي�سي وذربيط 10.000.

كيمل،  عيش  وذسات   : وملسير 

حيمل   ،1965/12/27 بتيريخ  مزدود 

 ،A033735T رقم  والقيمة  بطيقة 

من جنساة فرنساة، اذت ه صالحاة 

والمضيء نجيه وذبنك وا والغاير.

بيذكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط، 

رقم  نحت   ،2022 ميي   18 بتيريخ 

0ا7ا12.
ذلخالصة اوذباين

 383 P

 STE SAS PEREIRE RIVE
GAUCHE

روسميذهي : 30000 أارا

 BD 122 : م رهي والجتميعي

PEREIRE 75017 PARIS FRANCE

وذحيدي  غير  وذحيم  ولجمع  بيسم 

نم   ،2022 ميرس  ا2  وملنح ت بتيريخ 

بيملميزوت  بيذربيط  فرع  خلق  وقرور 

وذتيذاة :

 STE PEREIRE RIVE  : والسم 

.GAUCHE RABAT

ملت ى زت ة   26  : ومل ر والجتميعي 

وصال اشيرع محمت بلحسني ذفزوني 

وذسفي�سي وذربيط 10.000.

كيمل،  عيش  وذسات   : وملسير 

حيمل   ،1965/12/27 بتيريخ  مزدود 

 ،A033735T رقم  والقيمة  بطيقة 

من جنساة فرنساة، اذت ه صالحاة 

والمضيء نجيه وذبنك وا والغاير.

بيذكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط، 

رقم  نحت   ،2022 ميي   18 بتيريخ 

739ا12.
ذلخالصة اوذباين

 384 P

STE PLANET VEHICULES
SARL

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

وذنظيم  نم ونشيء   ،2022 أبريل   12  

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  والسي�سي 

وذنحف  على  اخصيئصهي  محتاد، 

وذتيلي :

 PLANET VEHICULE  : السم 

.SARL

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

مسؤاذاة محتادا.

وذبضيئع  ت ل   : وذشركة  هتف 

وملفود  كروء  ماكيتاكي،  ذلغير، 

وذصنيعاة اوالت.
ومل ر والجتميعي : رقم ا15 سكتفر 

دول وملغرب وذحربي وذ ناطرا.

نيسيس  من  سنة   99  : وملتا 

وذشركة.

 100.000  : والجتميعي  وذروسميل 

حصة   1000 ولى  م سم  درهم 

درهم   100 فئة  من  وجتميعاة 

ذلفوحتا محررا من طرف وذشركيء.

وذسات هشيم بنز نف 330 حصة.

وذسات جميل وذتبير  330 حصة.

وذسات محمت طيري  0ا3 حصة.

نم تحاين وذسات هشيم   : وذتساير 

بنز نف اوذسات جميل وذتبير كمسير ن 

ذلشركة ملتا غير محتادا.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

ديسمبر من   31 فينو  ني ر اننتهي في 

كل سنة.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

بيذسجل  اوملسجلة  بيذ ناطرا 

بتيريخ 5ا653  رقم  نحت   وذتجيري 

 19 ميي 2022.

385 P

STE YASI COSMÉTIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي :  50.000 درهم  
ومل ر والجتميعي : ا زت ة اود زيز ش ة 

7 وذطيبق رقم 3 وكتول
 وذربيط

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
نأسيس شركة

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  اضع  نم   ،2022 26  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا مميزوتهي كيذتيلي:
.YASI cosmétique  : وذتسماة

زت ة اود زيز  ا   : ومل ر والجتميعي 
ش ة 7 وذطيبق رقم 3 وكتول - وذربيط   
وذهتف والجتميعي : تهتف وذشركة 

سفوء دوخل وملغرب أا خيرجه إلى:
كل  ن ساط  ا  بيلجملة  باع 
امفود  وذتجمال  مستحضروت 

وذتجمال ا وذنظيفة ا وذحطفر.
 ختميت ا تصيئو في كل مي  تحلق 

بيذتجمال. 
انحت  وذفسيئل  بشتى  وملسيهمة 
شركة  أا  م ياذة  أي  في  صفة  أي 
نزوال نشيطي ذه عالقة مبيشرا أا غير 

مبيشرا بيذهتف والجتميعي.
ابصفة عيمة٬ كل عملاة نجيرية٬ 
صنيعاة٬ ميذاة٬ من فذة أا ع يرية ذهي 
كفالة  أا  والجتميعي  بيذهتف  عالقة 

بتطفير نشيطهي.
من نيريخ  99 سنة وبتتوء   : وملتا   

وذتسجال  بيذسجل وذتجيري.
 50.000 والجتميعي:  وذرأسميل 
من  حصة   500 على  م سمة  درهم 
م سمة  ذلحصة  درهم   100 فئة 

كيآلتي :
شم�سي لحري�سي .... 125 حصة.

محمت أمين ميسفم .. 125  حصة.
125  حصة                                            ...   فسف وذتحياي 

ودريس حجي  .... 125 حصة.
ودريس  وذسات  تحاين  وذتساير: 
وذ يطن  ا  ولجنساة،  مغربي  حجي، 
رييض  وقيمة   15 قطيع  بيذربيط 
وذربيط عميرا أذف ش ة 7 حي وذرييض 

كمسير ذلشركة ملتا غير محتادا.
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فينو  من  والجتميعاة:  وذسنة 

 فذافز إلى 30  فتاف من كل سنة. 

وألربيح:  من وجل نكفين وحتايطي 

قيتفني %5.

ذ رور  نبحي  رصته  :   تم  وذبيقي 

ولجمع وذحيم. 

وذسجل  في  وذشركة  ن اات  نم 

  ،2022 ميي   5 وذتجيري بيذربيط  فم 

نحت وذرقم 159981.
ملخص من وجل وذنشر

وملتصرف

386 P

LES HERITIERS HERREROS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي :  900.000 درهم

م رهي والجتميعي  : 0ا-2ا شيرع 

لحتوئق عين وذسبع وذتوروذباضيء  

وذسجل وذتجيري رقم :  32035 

وذرقم وذضريبي :  0723ا16

فسخ وذشركة
وذحيم  ولجمع  في  وذشركيء  قرر 

 ،2021 أغسطس   3 بتيريخ  وملنح ت 

والتتهيء من فسخ وذشركة. 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ بيذتوروذباضيء   وذتجيرية 

 12 ميي 2022، نحت رقم 823919.

387 P

 STE EQUIPROMAC
SARL AU

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

 ،2021 ديسمبر   5 بتيريخ  وملؤرخ 

 EQUIPROMAC شركة  قرر شركيء 

 100.000 بروسمي قتره   ،SARL AU

درهم ننفاذ وذحملايت وذتيذاة :

ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 

من عميرا 1 وقيمة وذنسام محل رقم 

ا نميرا.

ولى وذحنفون وذتيلي :

بيب وذففيق رقم 57 وذففيق نميرا.

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 

ولى شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات.

سهمي مملفكة من قبل   150 باع 

وذروغ مفمنة ذصيلح وذسات وذباف�سي 

عبت وذرحام.

ذلسات  مملفكة  سهمي   50 باع 

وذسات  ذصيلح  محمت  وذباف�سي 

وذباف�سي عبت وذرحام.

من وذنظيم  ا7   6 تحت ل ومليدنين 

والسي�سي ذلشركة.

على  وذشركة  روسميل  نفصال 

وذنحف وذتيلي :

 1000 وذرحام  عبت  وذباف�سي 

سهم.

محمت  وذباف�سي  وذسات  تحاين 

كمسير ذلشركة ملتا غير محتادا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 6ا36.

388 P

 STE PLUMADESIGN
نصفاة شركة

بتيريخ   ، عرفي  ع ت  بم ت�سى   

مسبق  تشطاب  وبريل  2022نم   18

لوت  وملسؤاذاة  محتادا  ذشركة 

ولخصيئص وذتيذاة:

شركة         : وذتسماة 

محتادا  شركة   PLUMADESIGN

وملسؤاذاة لوت ولخصيئص وذتيذاة:

وذهتف : شركة أعميل مختلفة أا 

إنشيءوت.

ا ومل ر أالجتميعي : حي نيايمة شيرع 
2ا  رقم 31 -وذنيظفر.

وملتا : متا وذشركة محتدا في 99 

سنة.

في  محتد   : والجتميعي  وذرأسميل 

 1000 إلى  قسمت  درهم   10.000

درهم   10 حصة وجتميعاة من فئة 

امحررا مكتتبة  كلهي   ذلفوحتا 

 كمي  لي :

 1000  : وذحيني  محمت  وذسات 

حصة.

وذسنة   : والجتميعاة  وذسنة 

فينو  ني ر  من  نبتتئ  والجتميعاة 

ذتنتهي في 31 ديسمبر.

وذتصفاة: تحين ذتصفاة وذشركة:
وذسات محمت وذحيني.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
 ،2022 وبريل   18 بتيريخ  بيذنيطفر 

نحت رقم 752 .
389 P

 »PLUMADESIGN«
نصفاة شركة

بتيريخ عرفي  ع ت  بم ت�سى    
نم تشطاب مسبق  وبريل  2022   18
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  ذشركة 

ولخصيئص وذتيذاة :
وذتسماة : 

شركة   PLUMADESIGN« شركة 
محتادا وملسؤاذاة لوت ولخصيئص 

وذتيذاة:
ا ومل ر أالجتميعي:حي نيايمة شيرع 

2ا  رقم 31 -وذنيظفر.
وذتصفاة: تحين ذتصفاة وذشركة:

وذسات محمت وذحيني         
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيذنيطفر 
بتيريخ 18 أبريل 2022 نحت رقم752 
390 P

STE AQUASEC
شركة محتادا وملسؤاذاة 

وذسجل وذتجيري : 160355
 شركة محتادا وملسؤاذاة 

نأسيس شركة
بم ت�سى وذ يتفن وألسي�سي وملؤرخ 
2022،  ن رر نأسيس  8 أبريل  بتيريخ 
   »AQUASEC وسم  نحمل  شركة 
»محتادا وملسؤاذاة خيصاتهي كيذتيلي:
  »  AQUASEC«  : وذتسماة 

محتادا وملسؤاذاة. 
وذشركة نميرس نشيطهي   : وذهتف 

بيملغرب ا خيرجه،
اوذكي  وذغسال  أنشطة  جماع 

اوذتنظاف ولجيف
اوذصبيغة  اوذغسال  وذكي 
اوألفرود  اوذشركيت  ذلمجتمحيت 
لجماع أتفوع وملفود: وملالبس اوذلحيف 
اوملنيشف  ومليئتا  امفيرش  اوذستيئر 

اوذسجيد اوألروئك اغيرهي… ..؛

اوملالبس  ولجلفد  محيلجة 
وملصنفعة من جلت وذغزول ؛

شروء اباع منتجيت امفود خيصة 
ذلبايضيت.

ختميت نفصال ذلحنيصر وذتي نم 
ننظافهي أا كّيهي أا محيد ملسهي أا غيرهي 

من وذحنيصر…. ؛
والستيرود اوذتصت ر.

وذحملايت،  جماع  عيم،  ابشكل 
اوذتجيرية   ، طباحتهي  كيتت  مهمي 
اوملن فذة  اولحرفاة  اوذصنيعاة 
اوذح يرية، وملتحل ة بيألشايء وملذكفرا 
أخرى مميثلة أا  أعاله أا بأي أشايء 
لوت صلة ، من وملحتمل أن نفضل ، 
بشكل مبيشر أا غير مبيشر ، وذهتف 
وملنشفد من قبل وذشركة أا ومتتودهي 

أا نطفيرهي.
وذشركة  م ر  والجتميعي:  ومل ر     
شيرع   15 وذتيلي:  وذحنفون  في  حتد 
والبطيل ش ة رقم ا أكتول -  وذربيط

نأسست وذشركة  وملتا وذ يتفتاة: 
نيريخ  من  وبتتءو  سنة   99 ملتا 

وذتأسيس وذنهيئي ذهي.
رأسميل  والجتميعي:  وذرأسميل 
وذشركة حتد في مبلغ مئة أذف درهم 
 100.000) قسمت إلى أذف  0010) 
حصة من ميئة درهم ذكل حصة دفع 
ت تو  أتجزت  مسيهمة  ايمثل  كلاي 

ذفيئتا وذشركة من طرف
 50.000 بلهفس  شريفة  وذساتا 

درهم.
وذساتا ملايء بفش 50.000 درهم.

بيذكيمل  ولحصص  هذه  نتفع 
انخصص كلهي ذلشركة.

وذشركة  يسير  وذتساير: 
وذ يطنة  بلهفس  شريفة  وذساتا 
حي  وذحلفيين،  شيرع  ا2  برقم 
وملغرب،  ولخميسيت،   ،1 وذايسمين 
بتيريخ   مزدودا  ولجنساة  مغرباة 
ولخميسيت،  18/02/1951ب 
وملغرب حيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

.X83989
بيذسجل  وذ يتفني  وذت اات  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 
بيذربيط  فم 19 ميي 2022 نحت رقم 

.160355

391 P
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STE FCP ALLOCATION
صنتاق نتبير ومفول مشتركة

ومل ر ولجبيئي : سيحة مفالي 

ولحسن، عميرا ميمفتاة وذربيط

تغاير قيتفن وذتتبير
بم ت�سى متواالت بتيريخ 18 ميي 

قرر مجلس ودورا شركة س   ،2021

مؤسسة  جيستافن،  كيبيتيل  ج  د 

وذتتبير نجت ت رخصة صنتاق نتبير 

 FCP ALLOCATION ومفول مشتركة

 SAHAM ذغرض نخصاصه ذشركة 

.MANAGEMENT COMPANY

نمت وملصيدقة على قيتفن وذتتبير 

وملغرباة  وذهائة  طرف  من  وملحين 

ميرس   10 بتيريخ  وذرسيمال  ذسفق 

.GP22039 2022، نحت وملرجع

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  Jنم 

بيذربيط  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

نحت وذرقم   ،2022 أبريل   26 بتيريخ 

152ا12.
من أجل وال توع اوذنشر

مؤسسة وذتتبير

392 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 STE VIERGE GLOB
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات

نيسيس شركة
حرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم   ،2022 أبريل   22 بيذربيط بتيريخ 

لوت  ذشركة  والسي�سي  وذنظيم  اضع 

احات،  بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

لوت وملميزوت وملبناة فامي  لي :

 VIERGE GLOB SARL : وذتسماة

.AU

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

وستيرود   : وذغي ة من وذشركة هي 

انصت ر وذتجيرا.
زت ة   8 ش ة   30 عميرا   : ومل ر 

مفالي وحمت ذفكالي حسين وذربيط.

سنة   99 حتدت متتهي في   : وملتا 

وعتبيرو من نيريخ نيسيسهي وذنهيئي.

100.000 درهم   : روسميل جميعي 

 100 1000 حصة من فئة  قسم ولى 

درهم جلهي في وسم :

وذسات بفرمي هشيم.

تسير وذشركة من طرف   : والدورا 

وذسات بفرمي  هشيم بصفته وملسير 

وذ يتفني ذلشركة ملتا غير محتدا.

فينو  بين  مي   : ولجميعاة  وذسنة 

 ني ر ولى متم ديسمبر من كل سنة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 695ا12.

رقم وذسجل وذتجيري : 160265.

393 P

HATIMI CONSULTING

SARL AU

 STE BMS ARCHITECTE
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات

بم ت�سى ع ت عرفي حرر بيذربيط 

نم   ،2022 ميرس  فينو  بتيريخ  

لوت  ذشركة  والسي�سي  وذنظيم  اضع 

احات،  بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة 

لوت وملميزوت وملبناة فامي  لي :

 BMS ARCHITECTE  : وذتسماة 

.SARL AU

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

وذهنتسة   : وذغي ة من وذشركة هي 

وملحميرية.

 5 شيرع وذحلفيين رقم   26  : ومل ر 

وذطيبق وذثيني حسين وذربيط.

سنة   99 حتدت متتهي في   : وملتا 

وعتبيرو من نيريخ نيسيسهي وذنهيئي.

روسميل جميعي : 780.000  درهم 

 100 7800 حصة من فئة  قسم ولى 

درهم جلهي في وسم :

وذسات بفزكرواي وسميعال.

تسير وذشركة من طرف   : والدورا 

بصفته  وسميعال  بفزكرواي  وذسات 

غير  ملتا  ذلشركة  وذ يتفني  وملسير 

محتدا.

فينو  بين  مي   : ولجميعاة  وذسنة 

 ني ر ولى متم ديسمبر من كل سنة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

ميي   5 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 0ا3ا12.
رقم وذسجل وذتجيري : 159935.

394 P

 STE GREN GENERATION

 FOR NEW AGRICULTUR
SARL AU

نيسيس شركة
وملنح ت  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

قت    ،2022 ميي   9 بتيريخ   بيذربيط  

وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وذفحات   وذشريك  لوت  وملحتادا 

مفوصفيتهي  كيذتيلي       

 GREN«   : وذتسماة 

 GENERATION FOR NEW

        .AGRICULTUR SARL AU

    وذهتف والجتميعي:   م يال ودورا 

والستغالل وذزروعي،  وذري ا وذتحلاة.

ومل ر والجتميعي:عميرا 18 فيل اذت 

أكتول   03 عمير وذطيبق وألال ش ة 

وذربيط.  

حتد      : وذر أسميل والجتميعي   

في  ذلشركة  والجتميعي  وذرأسميل 

 1000 على  مفزع  درهم   100.000

حصة   : درهم ذكل        100 حصة 

مفزعة على وذشريك وذفحات 

وذسات   عمر كمرا 1000  حصة .

تساير  عهت  وذتساير:      

والجتميعي ملتا  وذشركة مع وإلمضيء 

غير محتدا إلى: وذسات عمر كمرا.

وإل توع  نم  وذ يتفني:    وإل توع 

ذتى  وذضبط  كتيباة  ذتى  وذ يتفني 

 19 وملحكمة وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 
ميي 2022، نحت  رقم 778ا12.

395 P

STE PERFECT PARTNERSHIP
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

روسميذهي : 100.000 درهم

م رهي والجتميعي : 100 شيرع مفالي 

عبت وذحزيز مكتب رقم 2 وقيمة تتى 

وذ ناطرا

نففيت حصص
على إثر ولجمع وذحيم غير وذحيدي 

2022،قرر  ميي   6 بتيريخ  وملنح ت 

 STE PERFECT شركة  شركيء 

لوت  شركة   PARTNERSHIP

روسميذهي  محتادا،  مسؤاذاة 

والجتميعي   م رهي  درهم،   100.000

100 شيرع مفالي عبت وذحزيز مكتب 

وقيمة تتى وذ ناطرا ن رر مي   2 رقم 

 لي :

قبل  من  حصة   160 نففيت 

وذسات خيذت عشرواي ذصيلح وذسات 

وذحافدي محمت أتيس.

نففيت 170 حصة من قبل وذسات 

حسن حيكمي ذصيلح وذسات وذحافدي 

محمت أتيس.

عشرواي  خيذت  وذسات ن  تحاين 

احسن حيكمي مسير ن ذلشركة ملتا 

غير محتادا.

وذ يتفن  من  ا7   6 وذبنت  تحت ل 

والسي�سي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 

ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022، نحت رقم 91339.

396 P

STE DAR HAMRA DES BOIS

SOCIDAB
SARL

بتيريخ  والستثنيئي  ذلمحضر  نبحي 

 STE DAR HAMRA ،2022 11 وبريل

وذكيئنة   ،»DES BOIS »SOCIDAB

بيذتور ولحمروء شيرع اوركزيز رقم 263 

سال، ن رر مي  لي :
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باع جماع أسهم وذسات وذتلمسيني 
جماع  اباع  سهم   500 أي  سحت، 
أي  بتر،  وذتلمسيني  وذسات  أسهم 
اأ ضي باع جماع أسهم  سهم،   200
 300 أي  أساي،  وذشفني  وذساتا 
سهم، ولى وذسات تضاف عبت وذصمت 
ذاصبو عتد أسهمه في وذشركة 1000 

سهم.
وست يذة وذسات وذتلمسيني سحت، 
 DAR HAMRA DES كمسير ذشركة 
اوبروء   ،  BOIS »SOCIDAB« SARL
لمته من مميرسة جماع مهيمه منذ 

ونشيء وذشركة حتى والن.
وذف را  إلى  وملشتري  أتظر  وذتزوم 
وذحيم  ولجمع  محضر  من  وذثيذثة 

والستثنيئي بتيريخ 11 أبريل 2022).
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 

.SARL AU ولى SARL من
نحاين وذ يتفن والسي�سي ذلشركة 

اأسئلة متنفعة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
ا3887  نحت رقم  والبتتوئاة بسال، 

بتيريخ 16 ميي 2022.
397 P

عقد تسيير تجاري حر
حرر  عرفي  حر  ع ت  بم ت�سى 
 ،2022 ميي   6 بتيريخ  بيذصفيرا 
لوت  نجيري  سجل  تساير  ع ت  نم 

وملميزوت وذتيذاة :
ذلسجل  ولحر  وذتساير  ع ت 

وذتجيري بين :
وذسات عبت وذفتيح محزاز.

وملمثلة   V&B ORGANISATION
.VIARDIN ELISE من طرف وذساتا

بم ت�سى هذو وذح ت وبروم وذطرفين 
وذتجيري  الصل  ولحر  وذتساير  ع ت 
وذكيئن بتاور ودو وازمي جميعة وكرض 
وذصفيرا، وملسجل بيذسجل وذتجيري 
بيملحكمة والبتتوئاة بيذصفيرا نحت 

رقم 10158 وذسجل وذتحلالي.
 3 في  هذو  متا  حتدت   : وملتا 
من  وبتتوء  ذلتجت ت  قيبلة  سنفوت 

فينو ميي 2022.
398 P

 STE KS EVENT
 SARL AU

  ،2021 ديسمبر   9 بتيريخ   نم    
وجتميع عيم وستثنيئي حتد بمفجبه 

وذن ط وذتيذاة: 
وذكيئن سيب ي  وذرئي�سي  ومل ر  ت ل 
غيتم  وذب يل ساتي  بيكافد حيتفت 
ولجت ت  ومل ر  ولى  مروكش   157 رقم 
 3 وذطيبق   76 رقم   2 وملسير  نجزئة 
ش ة 1  جنيح و طريق وسفي مروكش.
ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 
وملحكمة وذتجيرية  في مروكش 16 ميي 

2022،  نحت رقم  6ا1357.
399 P

 STE OR SHOPS شركة
SARL

2022 وجتميع  5 أبريل  نم بتيريخ  
عيم وستثنيئي حتد بمفجبه وذن يط 

وآلناة:
زبيري  ر�سى  وذسات  -أاال-قيم 
50 حصة ذلسات عثمين تي ت  بباع  

تحتايت.
ولحصص  نرنيب  ابيذتيلي  صبو 

على وذشكل وذتيلي:
حصة ذلسات عثمين تي ت   -100

تحتايت.
وذ يتفني  وذشكل  تغاير   – نيتاي   -
وملسؤاذاة  دوت  شركة  من  ذلشركة 
ولى شركة دوت وملسؤاذاة  وملحتادا 

وملحتادا دوت مسيهم اوحت.
ر�سى  وذسات  وست يذة   – -ثيذثي 
زبيري من منصبه كمسيرثيني ذلشركة.

  بل ولجمع وذحيم وست يذته.
عثمين  وذسات  تحاين  نم  ابيذتيلي 
تي ت تحتايت كمسيراحات ذلشركة.

  بل وذسات عثمين تي ت تحتايت 
تحاينه ولجت ت.

وذشركة:  ومضيء  تغاير   – -روبحي 
وذسات  بإمضيء  وذشركة  ستلزم 

عثمين تي ت تحتايت.
وملحكمة  في  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل2022   22 وذتجيرية في مروكش 

نحت عتد 135108.
400 P

ROSE ISPAHAN
SARL AU

إعالن عن نأسيس شركة
ROSE ISPAHAN : وسم وذشركة

.SARL AU
وذهتف وإلجتميعي :

إدورا أعميل.
تسفيق وملنتجيت وذتجملاة.

ومل ر وإلجتميعي : شيرع عبت وذكريم 
وذففيق  ا2   1 وملحل   1112 ولخطاب 

نميرا.
100.000درهم   : رأسميل وذشركة 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 
درهم ذلحصة وذفوحتا ذفيئتا   100

وذساتا ملايء ذبتر.
وذتساير: وذساتا ملايء ذبتر.

وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
ذتى كتيبة ضبط وملحكمة وإلبتتوئاة 

بتميرا 1ا1363.
401 P

MOBLIVING
SARL

إعالن عن نأسيس شركة
MOBLIVING : وسم وذشركة

.SARL AU
وذهتف وإلجتميعي :

نيجر أثيث.
وستيرود انصت ر.

م يال أعميل متنفعة.
وملسيرا   5 أميل   : ومل ر وإلجتميعي 
رقم 669 حي يح فب وملنصفر وذربيط.
100.000درهم   : رأسميل وذشركة 

م سمة :
درهم   100 حصة من فئة   800  
وذساتا  ذفيئتا  وذفوحتا  ذلحصة 

مريم حمي.
درهم   100 فئة  من  حصة   200
وذساتا  ذفيئتا  وذفوحتا  ذلحصة 

غزالن مفناي.
وذتساير وذساتا مريم حمي.

وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
ذتى كتيبة ضبط وملحكمة وذتجيرية 

بيذربيط 159881.
402 P

MOBLIVING
SARL AU

إعالن تحت الت  بيذشركة
نففيت حصص وذشركة

MOBLIVING : وسم وذشركة

.SARL AU

 200 وذشركة  حصص  نففيت 

إلى  مفناي  غزالن  وذساتا  من  حصة 

وذساتا مريم حمي.

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  إلى 

محتادا بشريك احات.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع 

وذتجيرية بيذربيط نحت رقم 353ا12.

403 P

كيباطيل

25، شيرع شجرا وذ تس، قطيع 19، بلفك س، 

حي وذرييض وذربيط

THB BROADCAST
SARL AU

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتاا بشريك احات

نم نحرير   ، بم ت�سى ع ت عرفي 

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

مسؤاذاة محتادا شريك احات، ذهي 

ولخيصايت وذتيذاة :

THB BROADCAST : وذتسماة

.SARL AU

وملفضفع :

اوذحلماة  وملهناة  وألنشطة 

اوذت ناة وألخرى.

من  فم  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 

تسجالهي بيذسجل وذتجيري.

ومل ر : 15، شيرع وألبطيل وذش ة ا 

أكتول وذربيط.

وذشركيء :

ولحسني  وذ يدري  محمت  وذسات 

ولحيمل  حصة   1000 وذامني  ملك 

رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

.A63796ا
في  محتاد   : ومليل  رأس 

100.000.00 درهم.
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وذ يدري  محمت  وذسات  وذتساير: 
ذبطيقة  ولحيمل  وذامني  ولحسني 

.A63وذتحريف وذفطناة رقم 796ا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 2022 19 ميي  وذتجيرية بيذربيط  فم 

نحت رقم 796ا12.
404 P

STE. IMAGE CLEAN HAYAT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رأسميذهي : 100.000.00 درهم

ومل ر وإلجتميعي : رقم 30 ش ة 8 
زت ة مفالي أحمت ذفكالي، حسين 

وذربيط
نأسيس

 28 بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب 
على  وملصيدقة  نمت   2020 أكتفبر 
لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت ولخصيئص 

وذتيذاة :
 IMAGE  : وذتجيرية  وذتسماة 

.CLEAN HAYAT
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا.
وذهتف : 

أعميل اختميت وذتنظاف.
وذش ة   30 رقم   : ومل ر وإلجتميعي 
زت ة مفالي أحمت ذفكالي، حسين   8

وذربيط.
رأس ومليل : 100000 ، م سمة إلى 
1000 حصة إجتميعاة من فئة 100 

درهم ذلحصة وذفوحتا.
بفطيذب  أميل  وذساتا   : وذتساير 

ملتا غير محتادا.
اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
س.ت  رقم  نحت  بيذربيط  وذتجيرية 
9ا79ا1 بتيريخ فينو ديسمبر 2020.
405 P

ZY FRUITS
SARL AU

بحسب محضر وجتميع ولجمحاة 
7 أبريل  وذحمفماة غير وذحيد ة بتيريخ 
أبريل   18 بتيريخ  اوملسجل   2022
ف ت  وذرئي�سي  وذشركة  بم ر   2022

ن رر :

نحت ث وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 
5ا  وذ ت م  ومل ر وإلجتميعي  ذتحفيل 
ش ة 8 شيرع فرنسي أكتول وذربيط إلى 
ومل ر ولجت ت محل في وذطيبق وذسفلي 

350 زت ة ا حي أرز 3 أحتوف أزرا.
ذتى  وذ يتفني  وإل توع  اضع  نم 
وملحكمة وذتجيرية بيذربيط نحت عتد 

827ا12.
406 P

STE. BATIMARCH
عرفي  أا  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 
27أبريل  بتيريخ  وذربيط  في  مؤرخ 
لوت  شركة  نأسيس  نم  قت   2022

مسؤاذاة محتادا  بشريك احات.
وذهتف وإلجتميعي :

أعميل وذبنيء أا إنشيءوت متنفعة.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا :
 1000 بفحات  سحات  وذسات 

حصة.
من  وبتتوء  سنة   99  : وملتا 
وذتأسيس وذنهيئي أي من نيريخ اضع 

وذسجل وذتجيري.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر من كل سنة مي عتو وذسنة 

وألالى نبتتئ من نيريخ وذتسجال.
ومل ر : 15 شيرع وألبطيل ش ة رقم 

ا أكتول وذربيط.
وملسير : وذسات سحات بفحات.

 : وذتجيري  بيذسجل  وذت اات  رقم 
160315 وذربيط.

407 P

شركة جبسيس
شركة د.م.م.ش.ا

رأسميل وذشركة : 50.000 درهم
ومل ر وإلجتميعي : رقم 67 بلاتا 

وذصفير جنين وذحين سهب وذفرد 
عين والدري�سي فيس

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملنح ت بتيريخ ا أبريل 2022 ذشركة 
جبسيس شركة د.م.م.ش.ا رأسميذهي 
50.000 درهم م سمة ل 500 حصة

 إجتميعاة قامة كل حصة 100 درهم 

بلاتا   67 رقم  وإلجتميعي  ام رهي 

وذصفير جنين وذحين سهب وذفرد عين 

والدري�سي فيس  قرر مي  لي :

نففية 00ا حصة إجتميعاة قامة 

وذتي  متلكهي  درهم   100 حصة  كل 

بطيقة  ولجفود  عبت  وفطس  وذسات 

ذفيئتا  591Cا20  رقم  وذفطناة 

وذساتوت :

وملشهفر حايا 80 حصة إجتميعاة 
.182903C رقم ب.ا

وفطس فينن 80 حصة إجتميعاة 
. 203719CD رقم ب.ا

وفطس عزيزا 80 حصة إجتميعاة 
.93607CD رقم ب.ا

حصة   80 وذساتا وفطس و مين 

.201319CD إجتميعاة رقم ب.ا

حصة   80 آ ة  وفطس  وذساتا 

.471760CD إجتميعاة رقم ب.ا

نحفيل وذشكل وذ يتفني من شركة 

بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وملسؤاذاة  لوت  شركة  إلى  احات 

وملحتادا.

اوذتتبير  وذتساير  مهيم  أتاطت 

ولجفود  ذلشركة ذلسات أفطس عبت 

بطيقته وذفطناة رقم 591Cا20 ملتا 
زمناة غير محتادا.

نم وإل توع وذ يتفني ذلشركة ذتى 

وملحكمة وذتجيرية بفيس  فم 12 ميي 

2022 نحت رقم 96ا2.

408 P

BOTANIQUE VERT
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

نم نأسيس شركة   ،2022 ميرس   8  

بيلخصيئص وذتيذاة :

.BOTANIQUE VERT : وذتسماة

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات.

وذهتف: 

اصايتة  وألشجير  ذغرس  ومل يال 

وملنتزهيت، ولحتوئق اوذطرق.

اعمفمي جماع وذحملايت وذتجيرية 
وذتي  اوذح يرية  اوذصنيعاة  اومليذاة 
مبيشرا  غير  أا  مبيشرا  عالقة  ذهي 
جماع  اكذو  وإلجتميعي،  وذغرض  مع 
عالقة  ذهي  أا  وملشيبهة  وألغروض 

بتطفير وذشركة.
 99 نحتد متا وذشركة في   : وملتا 

سنة.
رأسميل  :   تر  وذشركة  رأسميل 
درهم م سمة   100000 وذشركة ب 
ب امة  إجتميعاة  حصة   1000 إلى 
على  م سمة  ذلحصة  درهم   100

وذشكل وذتيلي :
 1000 محمت  وذكنتياي  وذسات 

حصة.
 2800 ب حة   : وإلجتميعي  م رهي 
ولحتودا  وألال  وذطيبق   1 رقم  ش ة 

وذ ناطرا.
إدورا وذشركة :  ت ر وذشركة مت ر  
أا  وذشركيء  بين  من  أكثر  أا  احات 
خيرجي عنهم يحانفن بأغلباة أصفوت 
وذشركيء احيذاي يحتبر وذسات وذكنتياي 
الذك  ذلشركة  احات  مسير  محمت، 

ملتا غير محتادا.
وإلمضيء وإلجتميعي : تحتبر وذشركة 
ملزمة على اجه صحاو فامي  خص 
بتفقاع  اوالذتزوميت  وذح فد  كيفة 

وذسات وذكنتياي محمت.
وذسنة وإلجتميعاة : نبتتئ وذسنة 
نهي ة  إلى  فينو  ني ر  وإلجتميعاة من 
بيستثنيء  شهر ديسمبر من كل سنة 
نيريخ  من  نبتتئ  وألالى  وذسنة 
في  اننتهي  ذلشركة  وذنهيئي  وذتأسيس 

31 ديسمبر.
من   %  50 ب  :  حتفظ  وألربيح 
وإلحتايطي  وذرصات  إلنشيء  وألربيح 
وذ يتفني إلى حتاد بلفغ عشر رأسميل 

وذشركة.
نم وإل توع وذ يتفني ذلشركة ذتى 
وإلبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 
 2022 أبريل   25 بتيريخ  بيذ ناطرا 
وذسجل  ا1702،   91155 نحت رقم 

وذتجيري عتد 65061.
ذلنشر اوذباين

409 P
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 LEVEL SECURITY SERVICE
L2S

 9 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
شركة  نأسيس  نم   ،2022 ميي 

بيلخصيئص وذتيذاة:
 LEVEL SECURITY  : وذتسماة 

.SERVICE L2S
لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل 
وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاية 

وذفحات.
تساير أعميل وذسنت ك   : وذهتف 

فامي  خص وذفحتوت وذسكناة.
وذتجيرا  وذحملايت  اعمفمي جمبع 
وذتي  اوذح يرية  اوذصنيعاة  اومليذاة 
مبيشرا  غير  أا  مبيشرا  عالقة  ذهي 
جماع  اكذو  وإلجتميعي  وذغرض  مع 
عالقة  ذهي  أا  وملشيبهة  وألغروض 

بتطفير وذشركة.
 99 نحتد متا وذشركة في   : وملتا 

سنة.
رأسميل  :   تر  وذشركة  رأسميل 
100000 درهم م سمة  وذشركة : ب 
ب امة  إجتميعاة  حصة    1000 إلى 
على  م سمة  ذلحصة  درهم   100

وذشكل وذتيلي :
 1000 سحات  وذصيدقي  وذسات 

حصة.
23 زت ة أتفول   : م رهي وإلجتميعي 
ا  رقم  مكتب   11 فلفري  عميرا 

مامفزو وذ ناطرا.
إدورا وذشركة :  ت ر وذشركة مت ر  
أا  وذشركيء  بين  من  أكثر  أا  احات 
خيرجي عنهم يحانفن بأغلباة أصفوت 
وذشركيء احيذاي يحتبر وذسات وذصيدقي 
سحات مسير احات ذلشركة الذك ملتا 

غير محتادا.
وإلمضيء وإلجتميعي : تحتبر وذشركة 
ملزمة على اجه صحاو فامي  خص 
بتفقاع  اوالذتزوميت  وذح فد  كيفة 

وذسات وذصيدقي سحات.
وذسنة وإلجتميعاة : نبتتئ وذسنة 
نهي ة  إلى  فينو  ني ر  وإلجتميعاة من 
بيستثنيء  شهر ديسمبر من كل سنة 
نيريخ  من  نبتتئ  وألالى  وذسنة 
في  اننتهي  ذلشركة  وذنهيئي  وذتأسيس 

31 ديسمبر.

من   %  50 ب  :  حتفظ  وألربيح 

وإلحتايطي  وذرصات  إلنشيء  وألربيح 

وذ يتفني إلى حتاد بلفغ عشر رأسميل 

وذشركة.

نم وإل توع وذ يتفني ذلشركة ذتى 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

نحت   2022 ميي   10 بيذربيط بتيريخ 
وذسجل   ،3323 ا6اا12  رقم 

وذتجيري رقم 160073.
ذلنشر اوذباين

410 P

شركة سانديكو
شركة مجهفذة وإلسم

ومل ر : 1229وملنط ة وذصنيعاة حي 

وذرحمة سكتفر د اود أبي رقروق سال

RC : 4111/سال

إعالن بيتتميج
وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع  أخت 

تففمنبر  فينو  بتيريخ  وملنح ت 

اوتصهير  بيتتميج  علمي   2021

م رهي   TEX WEST SARL شركة 

 FEELBOSSTRAAT 2.9690

بيذسجل  وملسجلة   KLUISBERGEN

 GRAND ب  ذلشركيت  وذتجيري 

 DEPARTEMENT AUDENARDE

 BE0454.234.667 نحت رقم وذشركة

م رهي   BERPHINA-SA اشركة 

  PONT WEST III.9600 ROSE
وذتجيري  بيذسجل  وملسجلة 

 GRAND DIVISION ب  ذلشركيت 

D’AUDENARDE نحت رقم وذشركة 

بمفجب  الذك   BE0894.386.025

وذحيدي  غير  وذحيم  ولجمع  قروروت 

بتيريخ 15  فذاف 2021.

وستبتول  سبق،  تم  ملي  تتاجة 

بشركة   TEX WEST SARL شركة 

متصرف  بصفة   BERPHINA SA

وذسات   BERPHINA شركة   مثل 

.BERNARD SIAU

بيملحكمة  وذ يتفني:  وإل توع  نم 

وإلبتتوئاة بسال بتيريخ 7 أبريل 2022 

نحت رقم 38685 .

411 P

SOCIETE LA VIE EN PRO
شركة مجهفذة وإلسم

ومل ر : 1229 وملنط ة وذصنيعاة حي 
وذرحمة سكتفر د اود وبي رقرور سال

RC :3367/سال
إعالن بيتتميج

وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع  أخت 
تففمنبر  فينو  بتيريخ  وملنح ت 
اوتصهير  بيتتميج  علمي   2021
م رهي   TEX WEST SARL شركة 
 FEELBOSSTRAAT 2.9690
بيذسجل  وملسجلة   KLUISBERGEN
 GRAND ب  ذلشركيت  وذتجيري 
 DEPARTEMENT AUDENARDE
 BE0454.234.667 نحت رقم وذشركة
م رهي   BERPHINA-SA اشركة 
  PONT WEST III.9600 ROSE
وذتجيري  بيذسجل  وملسجلة 
 GRAND DIVISION ب  ذلشركيت 
D’AUDENARDE نحت رقم وذشركة 
بمفجب  الذك   BE0894.386.025
وذحيدي  غير  وذحيم  ولجمع  قروروت 

بتيريخ 15  فذاف 2021.
وستبتول  سبق،  تم  ملي  تتاجة 
بشركة   TEX WEST SARL شركة 
متصرف  بصفة   BERPHINA SA
وذسات   BERPHINA شركة   مثل 

.BERNARD SIAU
بيملحكمة  وذ يتفني:  وإل توع  نم 
وإلبتتوئاة بسال بتيريخ 7 أبريل 2022 

نحت رقم ا3868 .
412 P

شركة أمي ثراف
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

بشريك احات
SOCIETE AMI TRAV

SARL AU
باع حصص

 اتغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة
وملؤرخ  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
ذشركةأمي ثروف   2022 ميي   11 ب 
 ، وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

وجتمع وذشركيء اقرراو مي  لي:

9000 حصة ذلسات وذصبير  باع   
عمر.

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة :
من  ا7  ا6   1 وذفصل  تحت ل 

وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.
تحت ل وذ يتفني وألسي�سي ذلشركة.
اقت نم وإل توع وذ يتفني: بيملحكمة 
 18 وإلبتتوئاة بساتي قيسم بتيريخ 

ميي 2022 نحت عتد 6ا2.
413 P

STE.TIGOUS-TRAVAUX
ش.م.م.ش.ا

بيئع امجزئ أرو�سي
أشغيل مختلفة

ومل ر وإلجتميعي : وذطيبق وألال زت ة 
3 رقم 1 وذحي وذفالحي خنافرا

تص وذتأسيس
 13 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
لوت  نأسيس شركة  نم   2022 ميي 
احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

بيملفوصفيت وذتيذاة :
TIGOUS- شركة   : وذتسماة 

.TRAVAUX
لوت  شركة   : وذ يتفتاة  وذصفة 

مسؤاذاة محتادا بشريك احات.
وألال  وذطيبق   : وإلجتميعي  ومل ر 

زت ة 3 رقم 1 وذحي وذفالحي خنافرا.
وذغرض :

 بيئع امجزئ أرو�سي.
أشغيل مختلفة.

 100.000.00 وذرأسميل : حتد في 
1000 حصة مفزعة  درهم مفزع إلى 

على وذشكل وذتيلي :
وذسات وسميعال ناكفتينين 1000 

حصة.
وذتساير : تساير وذشركة من طرف 
وذسات وسميعال ناكفتينين لذك ملتا 

غير محتدا.
وإل توع  نم    : وذ يتفني  وإل توع 
وذسات  طرف  من  ذلشركة  وذ يتفني 
غير  ملتا  لذك  ناكفتينين  وسميعال 

محتدا.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذ يتفني ذلشركة  ذتى كتيبة وذضبط 
بتيريخ  بخنافرا  وإلبتتوئاة  بيملحكمة 
17 ميي 2022 نحت رقم 2022/206 

وذسجل وذتجيري رقم 371ا.
414 P
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SOUQAZ TRAVAUX
ش م م ش ا

أشغيل مختلفة
مفياضة

مركز حت بفحسفسن، خنافرا
نأسيس

بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ 5 ميي 
لوت  شركة  نأسيس  نم   ،2022
احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

بيملفوصفيت وذتيذاة :
 SOUQAZ شركة   : وذتسماة 

.TRAVAUX
مسؤاذاة  لوت  شركة   : وذصفة 

محتادا بشريك احات.
حت  مركز   : والجتميعي  ومل ر 

بفحسفسن، خنافرا.
مختلفة،  أشغيل   : وذغرض 

مفياضة.
 100.000 في  حتد   : وذروسميل 
1000 حصة مفزعة  درهم مفزع إلى 

على وذشكل وذتيلي :
سحات واقيز 1000 حصة.

وذتساير : تساير وذشركة من طرف 
غير  ملتا  لذك  واقيز  سحات  وذسات 

محتدا.
نم ذتى كتيبة   : وإل توع وذ يتفني 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بخنافرا 
رقم  نحت   ،2022 ميي   18 بتيريخ 

37ا/2022.
وذسجل وذتجيري رقم 373ا.

415 P

STE BM2Z TRAVAUX
SARL

زت ة ا3 رقم 50 حي وذكفرس، 
خنافرا

غير  وجتميع  محضر  بم ت�سى 
عيدي بتيريخ 13 ميي 2022 نم ونخيل 

وذ رور وذتيلي :
وذتهبي  وذسات  تحاين   :  1 وذ رور 
مسيرو  بفكى  ومحمت  اوذسات  زكرييء 

ذلشركة.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذ يتفني ذلشركة ذتى كتيبة وذضبط 
بخنافرا  والبتتوئاة  بيملحكمة 
رقم  نحت   ،2022 ميي   18 بتيريخ 
رقم  وذتجيري  بيذسجل   209/2022

.2271
416 P

AZITAM-TRANS
ت ل وألمتحة وذغير وملصحفبة لحسيب 

وذغير
ت ل وذبضيئع لحسيب وذغير، زت ة 

29 حي وملسيرا 2، خنافرا
نأسيس

بم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ 9 ميي 
لوت  شركة  نأسيس  نم   ،2022
احات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

بيملفوصفيت وذتيذاة :
STE AZITAM-  : وذتسماة 
لوت  شركة   : TRANS.وذصفة 

مسؤاذاة محتادا بشريك اوحت.
حي   29 زت ة   : والجتميعي  ومل ر 

وملسيرا 2 خنافرا.
وذغير  وألمتحة  ت ل   : وذغرض 
ت ل  وذغير،  لحسيب  وملصحفبة 

وذبضيئع لحسيب وذغير.
 100.000 في  حتد   : وذرأسميل 
1000 حصة مفزعة  درهم مفزع إلى 

على وذشكل وذتيلي :
وذسات عزيز نيمسنة 1000 حصة.
: تسير وذشركة من طرف  وذتساير 
وذسات عبت وذكريم نيمسنة الذك ملتا 

غير محتدا.
نم ذتى كتيبة   : وإل توع وذ يتفني 
وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بخنافرا 
رقم  نحت   ،2022 ميي   17 بتيريخ 

.205/2022
وذسجل وذتجيري رقم 369ا.

417 P

CAMIUNI
SARL

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
 ،2022 أبريل   26 بتيريخ  بيذربيط 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وملحتادا خصيئصهي كيآلتي :
.CAMIUNI SARL : وذتسماة

درهم   200.000  : وذرأسميل 
كل  قامة  تصيب   2000 إلى  م سم 

تصيب :

ادفحهي  وكتتيبهي  نم  درهم   100

بيذكيمل.

ت ل  وذبري،  وذن ل   : وذغرض 

وذبضيئع اختميت ت ل وألثيث.

أرض  نميرا،   : والجتميعي  ومل ر 

وبتسيم، عين عتاق.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس.

تساير  مهمة  أسنتت   : وذتساير 

وذشركة إلى وذسيدا رشات وذرمضيني 

ابتر وذبنيني.

وذسنة ولحسيباة : نبتتئ من فينو 

 ني ر اننتهي في 31 ديسمبر.

وألربيح : نفزع على وذشركيء أا نترج 

بحت  ولخيص  والحتايطي  حسيب  في 

وقتطيع والحتايطي وذ يتفني.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  ذتميرا  والبتتوئاة 

سجل  0ا81  رقم  نحت   ،2022

نجيري رقم 136329.

418 P

I N C A F
SARL AU

نخفاض روسميل وذشركة
بم ت�سى محضر وذ رور والستثنيئي 

بيذربيط  وملؤرخ  وذفحات  ذلشريك 

ونخيل  نم    ،2022 فبرو ر   21 بتيريخ 

وذ روروت وذتيذاة :

بمي  وذشركة  رأسميل  نخفاض 

من  لخفضه  درهم   70.000 قتره 

درهم   30.000 إلى  درهم   100.000

عن طريق سحب 700 حصة.

ولجت ت  وذتفزيع  على  وملصيدقة 

ذرأسميل وذشركة.

تغاير جماع وذبنفد وذتي ذهي عالقة 

بيذتغايروت وذسيذفة وذذكر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   25 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022، نحت رقم ا10ا12.

سجل نجيري رقم 103035.

419 P

BRG CARS
SARL AU

وملسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم نأسيس   ،2022 أبريل   25 بتيريخ 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
نحمل  اوذتي  وذفحات  وذشريك  لوت 

ولخصيئص وذتيذاة :
.BRG CARS : وذتسماة

.SARL AU : وذصفة وذ يتفتاة
وذهتف والجتميعي : كروء وذسايروت 

بتان سيئق.
رأسميل وذشركة : 100.000 درهم 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سمة 

100 درهم ذلحصة وذفوحتا.
 1000 وذساتا جمالة بن وذبصير 

حصة.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي.
من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 

31 ديسمبر من كل سنة.
ومل ر والجتميعي : 16 زت ة واكامتن 

ش ة 22 أكتول، وذربيط.
وملسير : عثمين بركي ف.

نحت  وذتجيري  بيذسجل  وذت اات 
 ،2022 ميي   16 بتيريخ   3505 رقم 

بيملحكمة وذتجيرية بيذربيط.
وذسجل وذتجيري رقم 5ا1602.

420 P

RABAT REMORQUE
SARL

وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع  قرر 
وملنح ت بتيريخ 3 ميرس 2021 ذلشركة 

.RABAT REMORQUE SARL
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي 350.000 درهم.
 1025 نجزئة   : والجتميعي  م رهي 
وملنصفر  يح فب  وملنزه  حي  مكرر 

وذربيط، مي  لي :
تشطاب فرع ذلشركة :

قررت وذشركة في محضر ولجمع 
وذشركة  فرع  على  تشطاب  وذحيم 
م ره   RMORQUE RABAT
شيرع   07 والجتميعي حي عبيدي رقم 

حسن وألال نميرا.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

وذتجيري  وذسجل  رقم  نحت   ،2022

66705 عتد طلب 019ا12.

421 P

IDEAL AMENAGEMENT

SARL AU

وذحيدي  وذغير  وذحيم  ولجمع  قرر 

 2022 ميرس   18 بتيريخ  وملنح ت 

 IDEAL AMENAGEMENT ذلشركة 

وملسؤاذاة  لوت  شركة   SARL AU

رأسميذهي  احات  بشريك  وملحتادا 

100.000 درهم.

محمفرا  إقيمة  والجتميعي  م رهي 

عميرا رقم 12 ش ة 09 سال ولجت تا 

سال، مي  لي :

نحفيل م ر والجتميعي ذشركة :

 IDEAL وذشركة  قررت 

م رهي  نحفيل   AMENAGEMENT

االد  فيل  زت ة  8ا  إلى  والجتميعي 

عمير، ش ة 01 أكتول، وذربيط.

نففيت ولحصص :

ومليذك  عبيش  محمت  وذسات  قرر 

حصصه  نففيت  حصة   1000

ذلسات عبت وذفتيح وحرضين ب امة 

ولحصة  ثمن  درهم   100.000

وذفوحتا 100 درهم.

 ADEAL وذشركة  قررت 

AMENAGEMENT SARL AU، تغاير 

وملسير وذ يتفني ذلشركة.

إقيذة وذسات محمت عبيش اتحاين 

عبت  وذسات  ذلشركة  جت ت  مسير 

ذلبطيقة  ولحيمل  وحرضين  وذفتيح 

غير  ذلمتا   FK4547 رقم  وذفطناة 

محتدا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   17 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم 38889.

422 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

05.28.23.28.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STE O DELTA
بم ت�سى وذ يتفن وألسي�سي بتيريخ 
نم نأسيس شركة    ،2022 أبريل   13
بيملفوصفيت  وملسؤاذاة  محتادا 

: 
ُ
وذتيذاة

 STE O.د لتي ا 
ُ
أ  : وذتسماة       

.DELTA
بتان  وذسايروت  كروء  وذهتف:   

سيئق.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر 
عبتوذرحام بفعبات وملختير وذسف�سي 

I  شطر II جزء ب رقم ا13 وكيد ر.
99 سنة و وبتتوء من نيريخ   وملتا: 

وذتأسيس.
 رأسميذهي: 100.000 د رهم.

 وذتساير: ذلسات برادي مهتي.
وذتفقاع: ذلسات برادي مهتي.

بيملحكمة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
أبريل   25 بتيريخ  بأكيد ر  وذتجيرية 

2022، نحت رقم109530.      
423 P

STE A.J.A BEST CARS
     SARL  

شركة محتادا وملسؤاذاة
ونشيء شركة

بيكيد ر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نأسيس  نم   2022 أبريل   27 بتيريخ 

شركة محتادا وملسؤاذاة. 
كــــــــــير  بــــــاـــــســـــت  أ.ج.أ    : والسم 

ش.م.م. 
هتف وذشركة     : كروء وذسايروت                                                             
م ر وذشركة     : رقم 07 - وذسحيدا 

3 -  حي و روك بفركين - أكيد ر.
وملتا   : محتادا في 99 سنة .                                                         
مبلغ     في  محتد   : وذرأسميل 
 1000 ولى  م سمة  درهم   100.000
100درهم ذلفوحتا  حصة من فئة   

م سمة كيذتيلي :

سفاين محسن ...   1000 حصة .

  وذتساير  : وذسات سفاين محسن 

غير  ملتا  ا  ذلشركة  وذفحات  وملسير 

محتادا .

نفزع والربيح وذصيفاة   : والربيح    

على  وذ يتفتاة  والقتطيعيت  بحت 

وذشركيء.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   2022 ميي   11 بتيريخ  بيكيد ر 
رقم 0ا1097 .

ولخالصة ا وذتذكير

424 P

مكتب وادیكفتطي ش.م.م 

CABINET AUDICOMPTA

 STE LIBRE SERVICES

ITTIFAK
SARL

نـــأسـیــس شركة
بتيریخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

شركة  نأسیس  نم   16/03/2022

محتادا وملسؤاذیة صفينھي كمي یلي   :

 SOCIETE LIBRE SERVICES

ITTIFAK S.A.R.L.   :   وذتسمیة

وذھتف : أن وذشركة نھتف أسيسي 

إلى :  

وذبیع بيذت سیط أا ولجملة لجمیع 
وألخرى  وملفود  أا  والستھالكیة  وملفود 

كیفمي كين تفعھي.

 وذتغذیة وذحيمة.

وذتجيریة  وذحالميت  كيفة  نمثیل 

وذفطنیة أا وألجنبیة.

وستغالل أي نجيرا بيذت سیط أا 

ولجملة أا أي نشيط ذھ صلة بيذھتف 

والجتميعي.  

اعمفمي جمیع وذحملیيت وذتجيریة 

اكل  وملذكفرا  بيألنشطة  وملتحل ة 

طيبع  لوت  أا  وملتشيبھة  وألنشطة 

وذھتف  اننمیة  نفسیع  شأتھي  من 

والجتميعي ذلشركة.
نجزئة   8 رقم  والجتميعي:  ومل ر 

إدریس  شيرع  أفروك  حي   2 أاعمف 

ولحيرثي، نيزتیت .

حتد رأسميل وذشركة  وذرأسميل: 

 100 ل  م سمة  درھم   10.000 في 

حصة ب یمة 100 درھم.

م سمة كيذتيلي:  

درھم   100 ب یمة  حصة   20   

أسيكتي عبت هللا   في حفزا  ذلفوحتا 

.80

درھم   100 ب یمة  حصة    80

ذلفوحتا في حفزا لحجري وبروھیم.

من نيریخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتسجیل بيذسجل وذتجيري بيستثنيء 

حيذة وذتمتیت أا وذفسخ وملسبق.

إلى  ینيیر  فينو  :من  ومليذیة  وذسنة 

31 دجنبر من كل سنة. 
وذتسیير: نم تحیين وذسیت لحجري 

ملتا  ذلشركة  احیت  كمسير  وبروھیم 

غير محتدا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإلیتوع  نم 

ميي   11 بتيریخ  بتزتیت  والبتتوئیة 

2022 ، نحت رقم ا15.

425 P

STE SARSEIGE COMPTA

SARL

EMAIL : sarseige.compta@gmail.com

STE ASSORSE CAFE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

نأسيس شركة
 11 بم ت�سي ع ت عرفي مؤرخ في 

وبريل 2022،  بي ت ملفل  نم نأسيس 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

ولخصيئص وذتيذاة  : 

 STE ASSORSE   وذتسماة  :  شركة

.CAFE

بالد  نجزئة    : أذالجتميعي  ومل ر 

وذسالم شيرع وذزيتفن و ت ملفل.

 TENANT SALON DE  : وذهتف 

.THE , CAFE RESTAURANT

وملتا  :  99 سنة.

درهم   100.000  : وذرأسميل 

م سمة إلى 1000حصة من فئة 100 

درهم ذكل اوحتا. 

أي1000حصة وجتميعاة   %100

ذفيئتا وذسات وحمت بفروس.
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نم تحاين وذسات وحمت   : وذتساير 

غير  ملتا   بفروس كمسيرا ذلشركة  

محتادا.           

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع    

وذ يتفني بيملحكمة  والبتتوئاة  بيتزكين  

رقم  نحت   ،2022 وبريل   28 بتيريخ 

830  ا وذسجل وذتجيري رقم 1ا260.

426 P

STE MARIOTE AGRI    
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي :  داور  و ت  حيى   

ننزرت  واالد برحال عميذة نيرادوتت

بتيريخ18    عرفي،  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  اضع  نم   ,2022 وبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

 ”  MARIOTE AGRI وملحتادا“ 

بيملميزوت وذتيذاة:

حسن  وذسات   وذشركيء: 

سنة  مزدود  وغل,مغربي,  

ذبطيقة  ولحيمل   ،  27/12/1988

 JC418573 رقم  وذفطناة  وذتحريف 

وذسيكن بتاور و ت بفمسحفد ننزرت  

نيرادوتت.

وملفضفع : نتخذ وذشركة كمفضفع 

ذهي وآلتي :

ت ل وآلالت وذزروعاة.

ت ل وذبضيئع بيذسايروت.

وذن ل بين وملتن

نرباةوملفو�سي

م.م»  .ل.  شركة   وذتسماة: 

. MARIOTE AGRI«  S.A.R.L AU

و ت  حيى    داور   ومل ر والجتميعي: 

ننزرت  واالد برحال عميذة نيرادوتت.

وملتا: تسحة ا تسحفن سنة وبتتوء 

من نيريخ تسجال وذشركة في وذسجل 

وذتجيري.
رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 

درهم م سمة   100.000 وذشركة ب 

درهم   100 فئة  من  إلى1000حصة 

مفزعة كيذتيلي:

وذساتحسن وغل  ..... 1000حصة 

وجتميعاة.

حصة   1000  ..... وملجمفع 

وجتميعاة.

وذساتحسن وغل عين   : وذتساير  

بتفقاحهيملنفرد  مسيرذلشركةا  لزمه 

ملتا غير محتدا

من  نبتتئ  والجتميعاة:  وذسنة 

دجنبر من   31 فينو  ني ر ا ننتهي في 

كل سنة.

وألربيح  : نفزع وألربيح وذصيفاة بحت 

5في ومليئة ذالحتايط وذ يتفني  خصم 

في  حصتهم  حسب  وذشركيء  على 

وذشركة أا نن ل من جت ت إلى وذسنة 

وملفوذاة.

وإل توع  نم  وذ يتفني:  وإل توع 

وذ يتفني بكتيبة وذضبط ذتى وملحكمة 

بتيريخ11ميي  بتيرادوتت  والبتتوئاة 
وذتجيري  وذسجل  رقم  نحث   ،2022

.8701

427 P

 STE  MAY PATESSERIE
SARL

شركة محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي :  0.000, 00 10 درهم

ومل ر والجتميعي : حي وإلتيرا  أاالد 

برحال عميذة نيرادوتت

بتيريخ  عرفي،  ع ت  بم ت�سى 
,نم اضع وذ يتفن   2022 وبريل    25

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا 

بيملميزوت   ”MAY PATESSERIE“

وذتيذاة  :

وذغيني  عبت  وذسات  وذشركيء: 

سنة  مزدود  مغربي,  مي نكيد, 

ذبطيقة  ولحيمل   ،13/06/1971

  JC76067رقم وذفطناة  وذتحريف 

وذسيكن  بتاور أاالد عبف أاالد برحال  

عميذة نيرادوتت.

مي نكيد   وذصيدق  عبت  وذسات 

 ،13/10/1971 مغربي,  مزدود سنة  

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
بتاور أاالد  وذسيكن     JC93225رقم

عبف أاالد برحال  عميذة نيرادوتت.

وملفضفع : نتخذ وذشركة كمفضفع 
ذهي وآلتي :

 نحضير وملخبفزوت اوملعجنيت.
وذتحيدث.

  “ م.م  ش.ل.  شركة  وذتسماة:   
. .MAY PATESSERIE ” S.A.R.L

أاالد  حي وإلتيرا   ومل ر والجتميعي: 
برحال عميذة نيرادوتت.        

نيريخ  من  وبتتوء  سنة   99 وملتا: 
تسجال وذشركة في وذسجل وذتجيري.

رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 
درهم م سمة   100.000 وذشركة ب 
درهم   100 1000حصة من فئة  إلى 

مفزعة كتيلي:
 .... وذسات   عبت وذغيني مي نكيد   

500 حصة وجتميعاة.
وذسات   عبت وذصيدق مي نكيد   ..... 

500 حصة وجتميعاة.
حصة   1000  ............... وملجمفع 

وجتميعاة.
وذغيني  عبت  وذسات   وذتساير: 
مي نكيد  عين مسيرو  ذلشركة اوذتفقاع  
 لزم كل من  عبت وذغيني مي نكيد   وا 
غير  ملتا  مي نكيد    وذصيدق  عبت 

محتدا.
من  نبتتئ    : والجتميعاة  وذسنة 
دجنبر من   31 فينو  ني ر ا ننتهي في 

كل سنة.
وألربيح : نفزع وألربيح وذصيفاة بحت 
ذالحتايط وذ يتفني على    % 5 خصم 
وذشركيء حسب حصتهم في وذشركة أا 

نن ل من جت ت إلى وذسنة وملفوذاة.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
ذتى  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
وملحكمة والبتتوئاة بتير ادوتت بتيريخ 
نحث رقم وذسجل    ،2022 ميي   11

وذتجيري 8699.
428 P

STE ABDOKAN PROJET
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
روسميذهي : 100.000 درهم

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نأسيس  نم   ،2021 ديسمبر   13  
شركة وملسؤاذاة وملحتادا بيذشريك 

وذفحات لوت وملميزوت وذتيذاة  :

   DOKAN PROJET  : وذتسماة 
.SARL AU

:حي وذرجيء فيهلل  ومل ر والجتميعي 
بلفك ب وذزت ة ا0 وذرقم 2ا كلمام.

100.000درهم   : وذرأسميل 
فئة  من  حصة   1000 على  م سمة 

100 دروهم.
:  وألشغيل وملختلفة اوذبنيء وذهتف 
هللا  وذساتعبت   : وذشركيء 
ا ولحيمل  حيسفن،مغربي ولجنساة، 
رقم وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 

JA116917 1000 حصة.
من  نبتتئ   : وذسنة ومليذاة 
من  دجنبر   31 في  اننتهي  فينو  ني ر 

كل سنة.
حيذاي  وذشركة  تسير   : وذتساير 
عبت هللا حيسفن  من طرف وذسات: 

ملتاغير محتدا.
بيملحكمة  نم   : وذسجل وذتجيري 
17 ديسمبر  والبتتوئاة بكلمام بتيريخ 

2021، نحت رقم 3903.
429 P

STE AVITAS
 شركة لوت مسؤاذاة  محتادا

م رهي والجتميعي وذش ة رقم 125 
بلفك د حي وذسالم و ت ويحزا- 

83000 نيرادوتت وملغرب
وذسجل وذتجيري  رقم  :8703

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 29ميرس 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

مسؤاذاة محتادا .
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
AVITAS:والقتضيء بمختصر تسماتهي

ت ل   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذبضيئع لحسيب وذغير.

اوالشغيل  وذبنيء  في  م يال 
وملختلفة.

مفياض.
رقم  :وذش ة  والجتميعي  ومل ر 
بلفك د حي وذسالم و ت ويحزا-   125

83000 نيرادوتت وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

  100.000  : مبلغ رأسميل وذشركة 

درهم، م سم كيذتيلي:

:500حصة  وتتجير  وذساتحسن 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

  : مزدواي  وذساتولحبيب 

500حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

داور   : وتتجير  وذساتحسن 

نيرادوتت   83000  - نتورنتيفروانن 

وملغرب.

بلفك  مزدواي:  وذساتولحبيب 

ويحزا-   و ت  وذسالم  حي   125 رقم  د 

83000 نيرادوتت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

داور   : وتتجير  وذساتحسن 

نيرادوتت   83000  - نتورنتيفروانن 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

11ميي  بتيريخ  بتيرادوتت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 179.

430 P

STE AGAD’ORI SURF
SARL AU 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
رأسميذهي  : 100.000  درهم

م رهي والجتميعي : حي نمروغت أارير 

أكيد ر

بتيريخ  وملحرر  ذلح ت   نبحي 

  ا ميي 2022، اوملسجل بتيريخ ا ميي 

محتادا  شركة  نأسيس  نم   ،2022

وملسؤاذاة شريك احات نحتفي على 

ومليزوت وذتيذاة : 

 SOCIETE AGAD’ORI :وذتسماة 

. SURF SARL AU

نمروغت  حي    : وإلجتميعي  ومل ر 

أارير  أكيد ر

وذرأسميل : 100.000 درهم. 

وذنشيط وذتجيري : مأاى سايحي .

وألربيح  من   %  5 :   تطع  وذربو 

وذصيفاة من وجل والحتايط وذ يتفني 

وذتساير : نم تحاين وذسات  لحسن 

وبريك كمسير وذشركة .

وذسنة والجتميعاة : من فينو  ني ر 

إلى غي ة 31 دجنبر 

سنة وبتتوءو من نيريخ   99  : وملتا 

وذتسجال في وذسجل وذتجيري .

اقت نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

ميي   13 بتيريخ  بأكيد ر  وذتجيرية 

2022،   نحت عتد 109800. 

431 P

 STE FRESH FRUIT PLANET
 شركة ل و ت وذشر  ك وذف حات

نيسيس شركة
 23 بتيريخ   عرفي  ع ت  بمفجب 

اضع  نم  د  ر  كي  بي   2022 أبريل 

وذ يتفن وألسي�سي  ذلشركة  وملحت اد 

ا وملسؤذاة  لوت ولخصي ئص وذتيذاة:                                

 FRESH FRUIT وذتسماة : شر كة

PLANET ش.م.م.

:وذتصت  ر  عي  جتمي  وال  وذهتف 

اوالستيرو د  .    

:رقم  قت   وملؤ  والجتميعي  ومل ر 

1525 ر قم 05 حي وذسالم أ كي د  ر  

مبلغ  في  محتد  وذروسميل:   

 1000 إلى  م سم  درهم   100.000

حصة 100 د رهم ذكل حصة كلهي في 

ملك وذسات هشي م شيبهي حسني .

ولحصص والجتميعاة:

حسني  شيبهي  م  هشي  وذسات  

.........  1000حصة.    

وملتا   : تسحة اتسحفن سنة.

من  وذشركة  ستسير   : وذتساير 

طرف وذسات هشي م شيبهي حسني 

ملت ا غير محت اد ا. 

بكتيبة  وذ يتفني   وإل توع  ثم 

ر  ة  وذتجي  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

نحت   2022 مي ي  بتيريخ13  بيكيد ر  

رقم 109798.

432 P

STE SPEED MOVING
.S.A.R.L

ومل ر والجتميعي:  شركة ذف�سي دام 
وذطيبق 1 مجمفعة �سي 15 حي 

وذتوخلة وكيد ر
نيسيس شركة

 25 بتيريخ   بم ت�سى ع ت عرفي 
وذ يتفن  اضع  ثم   ،2022 أبريل 
وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

لوت وملميزوت وذتيذاة :
 SPEED MOVING  : والسم  

.S.A.R.L
 هتف وذشركة : كروء؛ شروء اباع 

وملحتوت وذرييضاة اوذترفيهاة.
وملتا :  محتدا في 99 سنة .

وذروسميل محتد في مبلغ 100.000 
حصة من    1000 ولى  درهم م سم 
100 درهم ذلحصة وذفوحتا قت  فئة 
داني  يسين 

ّ
غش ذلسات  وكتتيبهي  نم 

رابرت 900 حصة ا ذلساتا بفهيدي 
تيد ة 100 حصة .

يسين 
ّ

وذتسير :نم  تحاين وذسات غش
داني رابرت كمسير ذلشركة ملتا غير 
محتادا مع إعطيئه صالحاة وإلمضيء 

وإلدوري ا وذبنكي.
وألربيح :   تم وقتطيع %5 ذتكفين 
علاه  وملنصفص  والحتايطي  وذرصات 

قيتفتي.
وإل توع  نم  وذ يتفني  وإل توع 
ذتى  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
وملحكمة وذتجيرية بيكيد ر نحت رقم 

109789    بتيريخ 12 ميي 2022.
433 P

SOCIETE FIDUCIAIRE JENANE S.A.R.L AU

.N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE 

STE BIM CONTROLE
 SARL AU 

نأسيس شركة
  12 بتيريخ  عرفي  ع ت  على  بنيءو 
وذ فوتين  اضع  نم   ،2022  ني ر 
وألسيساة ذشركة محتادا وملسؤاذاة 
BIM CONTROLE لوت ولخصيئص 

وذتيذاة : 

 STE BIM  : وذتسماة 
.CONTROLE

وذهتف : هتف وذشركة في وملغرب 
كمي في ولخيرج هف :

 مروقبة وذتروسيت وذت ناة.
وملروقبة وذصنيعاة.

شيرع   101 رقم   . ومل ر والجتميعي 
اوعروبي  قيسيرية  ولخيمس  محمت 

بفيزكيرن كلمام.
 وملتا :  99 سنة.

 100.000 في  حتد   : وذرأسميل 
حصة   1000 على  م سم  درهم 
وجتميعاة ب امة 100 درهم ذلفوحتا 

اهي في تصيب وذسات  : 
1000  حصة  بفساف تفروذت ن  

وجتميعاة.
 وذتساير : تسير وذشركة املتا غير 
بفساف  وذسات  طرف  من  محتادا 

تفروذت ن  .
ثم وذتسجال في وذسجل وذتجيري 
بيملحكمة والبتتوئاة بكلمام  بتيريخ 2 

فبرو ر 2022، نحت رقم 3935.  
434 P

شركة  كابيني كيني اوستيو اكادير 
باي

 ش.م.م.                     
م رهي والجتميعي : وكيد ر نكنفبفل 1 

بلفك د رقم 107 وكيد ر بيي
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ  
26 أبريل 2022، نم إحتوث وذ يتفن 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا خصيئصهي كيذتيلي :
والسم: شركة  كيباني كاني واستاف 

وكيد ر بيي ش.م.م.                     
وملفضفع : وذترايض وذطبي.

 1 نكنفبفل  :وكيد ر  وذشركة  م ر 
بلفك د رقم 107 وكيد ر بيي.

 متا وذشركة : 99 سنة وبتتءو من 
 فم نأسيسهي.

وذف  ميئة  في  حتد   : رأسميذهي   
درهم م سمة إلى 1000 حصة٬ قامة 
درهم ا مفزعة   100 كل اوحتا منهي 

على وذطري ة وذتيذاة:
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 1000  : وذساتا مريم و ت علي   

حصة.

عانت   : وذشركة  إدورا  ا  تساير 

وذساتا مريم و ت علي مسير ا احات 

ا ذلشركة ملتا غير محتادا.

وإل توع  نم    : وذ يتفني  وإل توع 

بيكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذ يتفني 

وذسجل   109806/2022 نحت رقم  

وذتجيري 13ا51 .

435 P

  STE  WEINDUSTRY

SARL

  نأ سيس   شركة
 6 بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

شركة  نأسيس  نم   ،2019 ديسمبر 

لوت ولخصيئص وذتيذاة :                                  

.  WEINDUSTRY    : وذتسماة

وذصفة  شركة لوت مسؤاذاة     

محتادا.                                                                                              

وملنتجيت  نصناع   : وذهتف 

مكفتيت  نيجر  وإلذكتراتاة،  

إذكتراتاة،  نصت ر ا  وستيرود.                           

ومل ر والجتميعي   حي أدرور إقيمة   

ناكفين    12 رقم   18 وذبركة عمـــــــــــــــــــــــيرا 

أكيد ر.                                                     

في  حتد  وذشركة  رأسميل 

 1000 إلى  م سمة  100.000درهم 

حصة من فئة 100 درهم ذلحصة. 

مف�سى ولحسين ... 850 حصة

سهالة بفبكري ... 150 حصة.

وذسات  عين  وذتفقاع  وذتسايرا 

مفقحي  ا  مسيرو  ولحسين  مف�سى 

ذلشركة ادوذك ملتا غير محتادا.                                                

بيملحكمة  وذ يتفني  والبتوع  نم 

  109753 وذتجيرية بيكيد ر نحت رقم 

وذسجل   ،2022 ميي   11 بتيريخ  

وذتجيري  رقم 51367.

436 P

STE SWISS CONCEPT
       SARL AU

capital :  100.000 DHS 
 SIEGE :    APP N°C1, 1erETAGE
 IMMEUBLE HAMRIA AV EL

MOUQUAOUAMA
AGADIR

نـأسيـس شركة
بم ت�سى ع ت عرفي مبرم           
اضع  نم  2022/ا25/0  بتيريخ 
لوت  ذشركة   وألسي�سي  وذ يتفن 
احات  بشريك  محتادا   مسؤاذاة 

مميزوتهي كيذتيلي : 
 SWISS CONCEPT : وذتسماــة    

ش.م.م بشريك احات.
وذهتف والجتميعي : وستغالل مركز 

ذلنتوء.
تساير عالقيت وذزبنيء.

وذتكفين وملستمر.
وملكتب. نجهيزوت  ا  مفود  باع 

اتاكفص.
س1،   رقم   : والجتميعي   ومل ر 
شيرع  حمرية   عميرا   1 وذطيبق 

ومل يامة وكيد ر.                            
وملـتا       : 99 سنة وبتتوء من نيريخ 

نأسيسهي.
 وذرأسميل   : 100.000.00 درهم ا 
 تكفن من 1000 حصة  من فئة 100 
طرف  متففعة بكيملهي من    درهم، 

وذسات  وشكيذف خيذت.
من  وذشركة مسيرا   : وذتسياـــر   
وذسات وشكيذف خيذت ملتا غير  طرف  

محتادا.
ملزمـة  وذشركــة      : وذتفقاــع 
وشكيذف  ذلسات   وملنفرد  بيذتفقاــع 

خيذت.
وذسنة ولحسيباـة : نبتتئ من فينو 
 ني ر ا ننتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
وال ـتوع : نم إ توع ومللف وذ يتفني 
ذلشركة ذتى كتيبة وذضبط بيملحكمة 
ميي   12 بتيريخ   بيكيد ر  وذتجيرية 

2022،  نحت رقم : 109757.
وذتسجال  نم   : وذتجيري  وذسجل 
وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 
ميي   12 بتيريخ   بيكيد ر  وذتجيرية 

2022، نحت رقم 51373.
437 P

STE FIDUCIAIRE JENANE SARL AU

N° 206 RESIDENCE SAHARA GUELMIM

CONSTITUTION DE SOCIETE

 STE LABORATOIRE

 CENTRAL DE CONTROLE

D’ESSAIS ET D’ETUDES
SARL

بتيريخ  عرفي  ع ت  على  بنيءو 

ا أغسطس 2021، نم اضع وذ فوتين 

والسيساة ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

 LABORATOIRE CENTRAL  :

 DE CONTROLE D’ESSAIS ET

ولخصيئص  لوت   D’ETUDES

وذتيذاة :

وذهتف : هتف وذشركة في وملغرب 

كمي في ولخيرج هف :

مكتب وذتروسيت اوملروقبة.
زت ة   29 رقم   : والجتميعي  ومل ر 

هفورا شيرع ولجيش ومللكي كلمام.

وملتا : 99 سنة.

 100.000 في  حتد   : وذرأسميل 

حصة    1000 على  م سم  درهم 

وجتميعاة ب امة 100 درهم ذلفوحتا 

اهي في تصيب :

حصة   500 وتفيب  فسف 

وجتميعاة.

حصة   500 هللا  عبت  وتفيب 

وجتميعاة.

: تسير وذشركة املتا غير  وذتساير 

وتفيب  وذسات  طرف  من  محتادا 

 فسف.
نم وذتسجال في وذسجل وذتجيري 

بتيريخ  بكلمام  والبتتوئاة  بيملحكمة 

ا أكتفبر 2021، نحت رقم 3699.

438 P

STE SAFETY BUSES 
 SARL AU 

نأسيس  شركة
محرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2022، نمت  20 أبريل  بأكيد ر بتيريخ 

وألسي�سي  وذ يتفن  على  وملصيدقة 

لوت  وملسؤاذاة  محتادا  ذشركة 

ولخصيئص وذتيذاة: 

 STE  SAFETY BUSES   : وذتسماة

  -.SARL AU

- وذهتف : ت ل وملستختمين.  

 C/O BLOC 25 : ومل ر والجتميعي -

 AV TETOUANE N°133 BUREAU

 N°5 ET N°6 3EME ETG HAY

MOHAMMADI AGADIR
- رأسميل وذشركة : حتد وذرأسميل 

100000درهم  مبلغ  في  والجتميعي 

حصة وجتميعاة   1000 م سمة إلى 

من فئة 100 درهم ذلفوحتا في ملك :

 1000 وذطفيل  هنت    : وذساتا   -

حصة وجتميعاة.

- وملتا : 99 سنة. 

 -  وذتساير: وذساتا هنت وذطفيل

- وذسنة والجتميعاة: من 01  ني ر 

إلى 31 دجنبر.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى كتيبة   -

وكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

نحت رقم:      12/05/2022 بتيريخ:  

 109759

439 P

 STE  BOURED TRANS
SARL AU

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا

نأسيس شركة
بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

 22 فبرو ر 2022، نم نأسيس شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا وذتيذاة :

 Ste  BOURED  : وذتسماة  

. TRANS  S.A.R.L AU

وملستختمين  ت ل    : وذهتف  

لحسيب وذغير، وذن ل وذسايحي ات ل 

وذبضيئع لحسيب وذغير.

ومل ر والجتميعي  : نجزئة و ت همف 

علي مركز ساتي بابي بافكرئ.

سنة وبتتءو من نيريخ   99  : وملتا 

وذتأسيس.

 ..... بفرمضين  محمت  وذشركيء 

1000 حصة .

درهم   100.000  : وذرأسميل 

م سم  ولى 1000 حصة من فئة 100 

درهم.
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: تسير وذشركة من طرف  وذتساير 

وذسات محمت بفرمضين.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

كل  من  دجنبر   31 في  اننتهي   ني ر 

سنة.

من وإلربيح   5% نخصم    : وألربيح 

ذتكفين والحتايط وذ يتفني.

بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  م 

ا69  رقم  نحت  بيتزكين  والبتتوئاة 

بتيريخ 13 أبريل 2022.

440 P

وملكتب وذحيم ذلحسيبيت اوالستشيروت

ص.ب. 56ا3 نيذبرجت أكيد ر 

وذهينف : 05 28 32 ا3 92    

 STE FONTYCALL
 .S.A.R.L  

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

نأسيس شركة
محرر   عرفي   ع ت   بمفجب  

2022،  اضع   25 أبريل  بيكيد ر   فم 

لوت   ذشركة   وألسي�سي   وذ يتفن  

مسؤاذاة  محتادا مميزوتهي  كيذتيلي:

والسم :   شركة ففتتي كيل، شركة  

لوت  مسؤاذاة  محتادا.

ونصيل،   مركز   : وملفضفع      

نرايجي،  تسفيق  والنصيالت. 

إستشيروت إعالتاة؛

اصايتة  وذفيب  مفوقع  إنشيء 

نكنفذفجاي وملحلفميت ؛

 ننظام وملسح، دروسة وذسفق ؛

شيرع   22 رقم   : ومل ر والجتميعي  

وذطيبق  ولحضاكي  وذرحمين  عبت 

وألال حي وملسيرا وكيد ر.

  10.000 في   حتد   : وذرأسميل 

درهم .

مسير    عين   إدبلي محمت  وذسات 

ذلشركة   ملتا   غير   محتادا.

بيملحكمة    وذ يتفني   وإل توع   نم  

وذتجيرية بأكيد ر  فم 16 ميي 2022،   

نحت  عتد 109826.
م تطف ذلنشر ا وذباين
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  STE MUTUTEL

SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي :  100.000  درهم

ومل ر والجتميعي : , وذطيبق وذروبع, 

مكتب رقم 53, راوق ميمفتاة شيرع 

حسن  وذبفنحميني ف ش 500, حي 

وذتوخلة وكيد ر

بم ت�سى ع ت عرفي محرر بتيريخ 

وذ يتفن  وتجيز  نم   2022 أبريل   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

لوت  احات  بشريك  محتادا 

وملفوصفيت وذتيذاة :

  SOCIÉTÉ MUTUTEL : وذتسماة

.SARL AU

غرض وذشركة: مركز ونصيل.

وذتي  وذحملايت  وتجيز كل  اعمفمي 

مبيشرا  غير  أا  مبيشرا  عالقة  ذهي 

بيذحملايت وملذكفرا اوذتي من شينهي 

أن تسيهم في ننماة وذشركة .

ملتا  وذشركة  نأسست   : وملتا 

من  فم ن ااتهي في  سنة وبتتوء   99

وذسجل وذتجيري 

رأسميل  حتد   : وذشركة  رأسميل 

وذشركة في مبلغ 100000.00  درهم

1000 حصة من فئة   م سم إلى 

100 درهم ذفيئتا : 

 1000  ......... أمين وجرون  وذسات 

حصة.

وجرون  أمين  وذسات  تحاين  نم 

كيمل  نحمله  مع  ذلشركة  كمسير 

وذصالحايت حسب وذ يتفن وألسي�سي 

ذلشركة .

نم وتجيز وإل توع وذ يتفني بكتيبة 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

2022، نحت  12 ميي  بأكيد ر بتيريخ  

رقم 109763.
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 STE    LIGNE
 MULTISERVICES

ش.م.م  
م رهي والجتميعي : مركز ساتي 

مف�سى ولحمري، ولجميعة وذتروباة 
ساتي مف�سى ولحمري  ، أاالد 

ني مـــة، إقلاـــم نــــيرادوتــــت
نيسيس شركة

مفقـع  عرفي  ع ــت  بم تضـى 
ولحمري   مف�سى  ساتي  بجميعة 
امسجـل   2022 22وبريل  بتيريـخ  
بمت ـنة نيرادوتت  فم 26وبريل 2022 
ذشركـة  وألسي�سي  وذ يتــفن  اضع  ثـم 
نتماـز  وملحـتادا  وملسؤاذاـة  لوت 

بيلخيصاـيت وآلناــة :
شـــــركة    والجتميعاــــــــــــة:  وذتسماـــــــة 
LIGNE MULTISERVICES  ش . م.م

عبت  مفمن  وذسات     : وذشركيء 
وذصيدق اوذساتا ولحمات نحامة . 

نحفيل  والجتميعــــــــــــــــي:   وذغــــــرض 
وألمفول اوذفسيطة ومليذاة  .

ساتي  مركز  والجتميعــــــــــــي:  ومل ــــــــر 
وذتروباة  ولجميعة  ولحمري،  مف�سى 
ساتي مف�سى ولحمري  ، أاالد ني مـــة، 

إقلاـــم نــــيرادوتــــت
  وملـــــــــــــــتا: حتدت مـــتا وذشركـــة في 
وذتأسيـس  إبتتوءو من  ـفم  سنة   99

وذنهيئــي  ذلشركــة.
ومليل  رأس  حـتد  وملـــــــــــــــــيل:  رأس 
إلى  درهم م سـم   100.000 مبلغ  في 
1000 حصة إجتميعاــة من فـئة  100 

درهم امــفزع على وذشكــل وآلتي:
 500 : وذسات مفمن عبت وذصيدق 

حصة إجتميعاة.
 500 نحامة:  ولحمات  وذساتا 

حصة إجتميعاة.
مفمن  وذسات  عين   : وذتساـــاــــــــــــر  
ولحمات  وذساتا  ا  وذصيدق  عبت 
ذلشركــة الذك  كمساـــرين     نحامة  

ملــتا غير محتادا.  
في  نبتتأ   : والجتميعاــــــــة  وذسـنــــــة 

فينو  ني ر اننتهي في31 دجنبر .
بيذسجل  وذشركة  تسجال  نـــم 
وذضبــط  كتـيبــة  ذـتى  وذتجيري  
بــيملحـكمة والبــتــتوئاـة بتــيرادوتــت  ـفم 

17ميي   2022 نحت رقـم8715.
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ZIDANI AHMED COMPTABLE AGREE

TEL : 0666534378

STE IMENTAG TRANS

SARL AU

شركة  محتادا وملسؤاذاة

 لوت وذشريك وذفحات

نيسيس شركة

بمفجب ع ت عرفي مؤرخ بيكيد ر 

وذنظيم  اضع  نم   ،2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

فامي  مميزوتهي  نكمن  اوذتي  وملحتادا 

 لي :

 ICE   : وذتسماة 

 003068997000010   » STE

   IMENTAG TRANS  «     .S.A.R.L

وذشركة  غرض  وذغرض:  مكن 

لحسيب  أا  ولخيص  لحسيبهي  سفوء 

أي داذة أخرى  افي  وملغرب  في  وذغير 

فامي  لي : 

ذلبضيئع  وذتالي  ا  وذفطني  وذن ل 

لحسيب وذغير .

م ر وذشركة :  فجت م ر وذشركة  

 DOUAR AZAIZ AOURIR

. AGADIR

وملتا : حتدت متا وذشركة في 99 

سنة وبتتوءو من نيريخ نكفينهي وذنهيئي.

رأسميل  :  بلغ  وذشركة  رأسميل 

إلى  درهم م سم   100.000 وذشركة 

1000 حصة لوت  100 درهم ك امة 

لحصة وذفوحتا، 

 500 محمت   نامايس   : وذسات 

حصة .

وذسنة ومليذاة  : نبتتئ في فينو  ني ر 

اننتهي في 31 دجنبر. 

أسرعكي  وذشركة  يسير  وذتساير: 

سحات ملتا غير محتادا. 

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة إ وكيد ر  

رقم  نحت   ،2022 ميي   12 بتيريخ 

.109788
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 STE ZIAD-TAN CASH
»SARL A.U«

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم نأسيس شركة   ،2022 أبريل   26 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا من شريك 

احات وملميزوت وذتيذاة:
 STE ZIAD-TAN  : وذتسماة 

.CASH SARL A.U
وشبالاة،  زت ة   : والجتميعي  ومل ر 

طيتطين.
 100.000  : وذرأسميل  
1000 حصة من  درهم م سمة على 

فئة 100 درهم.
: نحفيل والمفول.  وذهتف 

و ت �سي عبت   : وذفحات  وذشريك 
بتيريخ  مزدود  مغربي،  وذرحمين، 
ب.ت.ا  بطيتطين،   1988/08/09

.JF40070 رقم
من  نبتتئ   : وذسنة ومليذاة  
دجنبر من   31 فينو  ني ر ا ننتهي في 

كل سنة.
: تسير وذشركة حيذاي من  وذتساير 

طرف:
وذسات و ت �سي عبت وذرحمين ملتا 

غير محتدا.
بيملحكمة  نم   : وذسجل وذتجيري 
ميي   11 بتيريخ  بطيتطين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم.6099 .
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Cabinet  IDJAMAA CONSEILS
 Siège social : N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR
Tél :  06-62-64-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE PROMOTION
IMOUHINE

 SARL
وذحيم   ولجمع   بم ت�سى محضر  
وملنح ت  في 17 ميرس 2022،  اوذذي 
لوت  شركة  نأسيس  بمفجبه  ثم 
مسؤاذاة محتادا مميزوتهي كيذتيلي :                
 PROMOTION وذتجيري:  والسم 

.IMOUHINE
مسؤاذاة  لوت  شركة  وذصفة: 

محتادا.
وذرأسميل : 100.000   درهم .

حاث  تففر : وذسات مبيرك مفهين   

على 1000 حصة.

اوستغالل  -تساير  وذهتف:  

والميكن وذح يرية.

ذلح يقير  بيذت ساط  نيجر 

اوملنيقصة .
شيرع مروكش   16 رقم   : وذحنفون 

وذحي ولحسني نيغزات وتزكين .

فينو  من  نبتتئ  ومليذاة:  وذسنة 

 ني ر إلى 31 ديسمبر من كل سنة .

وذسات  طرف  من  تسير  وذتساير: 

مبيرك مفهين كمسير بيذشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيتزكين في 19 وبريل 2022،  

نحت  وذرقم وذترنابي   733  .  
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 STE  WAMAN SOLUTIONS
SARL

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

وذتأسي�سي وملؤرخ في  20 أبريل 2022، 

ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  اضع  نم 

لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وملفوصفيت وذتيذاة:

 WAMAN  : وذتسماة 

SOLUTIONS ؛

وذهتف والجتميعي : جمع امحيلجة 

انفزيع وملايه ؛
رقم   1525 رقم   : ومل ر والجتميعي 

05 حي وذسالم - أكيد ر؛

سنة   99  : والجتميعاة  وملتا 

وبتتوء من نيريخ تسجالهي في وذسجل 

وذتجيري عتو إلو نم ولحل وملسبق أا 

وذتمت ت؛

:  تكفن من  وذرأسميل والجتميعي 

100.000 درهم ؛

وذسات  تحاين   : وذشركة  تساير 

محمت هشيم وذتيغي كمسير ذلشركة 

ملتا غير محتادا ؛

وذسجل  في  وذت اات  نم   : وذت اات 

بأكيد ر  وذتجيرية  ذلمحكمة  وذتجيري 

عتد  نحت   10/05/2022 بتيريخ 

.109687
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وئتميتايت أ ت ملفل«فــــــــاكــــيم-كفنسالتينك«
م رهي والجتميعي : ا عميرا وذصت ق وذطيبق 
وذثيني شيرع ولحسن وذثيني أ ــت مــلـــفل اال ـة 

أكــــــيد ر.
10عميرا جميل وذطيبق وذثيني شيرع وذ صر 

وذبلتي أكـيد  ــر.

 STE  CHOWAYAT
 BENSERGAO

       SARL
م رهي والجتميعي : كروج وذكيئن 
ببلفك 11 رقم 3 بنسركيا وكيد ر

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
  ،2022 وذتأسي�سي بتيريخ فينو ميرس 
ش.ل.م.م  بنسركيا،   شفو ة  ذشركة 

ش.ا ، نمت وملصيدقة على مي  لي :
:   تسماة وذشركة  ب*  وذتسماة  

شفو ة بنسركيا * ش.ل.م.م. ش.ا.
ومل ر  جحل   : وذشركة  م ر 
وذتيلي  بيذحنفون  ذلشركة  والجتميعي 
 3 رقم   11 ببلفك  وذكيئن  كروج 

بنسركيا وكيد ر.
نحت ت  نم  وذشركة:  رأسميل 
درهم   100.000 رأسميل وذشركة في 
م سمة إلى 1000 حصة، 100 درهم 

ذلحصة  امفزعة كيآلتي :
   MR HAITEM NAJAHI       وذسات

1000 حصة    100.000   درهم.
 أهتوف وذشركة:

خفافة٬  اجبيت  باتزو٬  سنيك٬ 
مطحم.....ولخ

وألصفل  جماع  تسير  ا  خلق 
اجبيت  م هى،  مطحم،  وذتجيرية، 

خفافة......ولخ.
ننظام  ،اوستغالل جماع محالت  
فضيءوت  ا  وذطحيمة  ن ت م  بهتف 

وذتفزيع.
ذألصفل  أتفوعه  بشتى  والقتنيء 
ميذه  اكل  ،وذكروء،وذفكيذة،  وذتجيرية 

ورنبيط مميثل ذنشيط وذشركة.
وملبيشر  وا غير  وملبيشر    : وذتسير 
ذنشيط  مميثل  ورنبيط  ميذه  ذكل 

وذشركة.
 MR.  HAITEM وذسات    يحتبر  
 * ذشركة  وذفحات  وملسير   NAJAHI
 ، ش.ا   . ش.ل.م.م.  بنسركيا  شفو ة 

ملتا غير محتادا.

فينو  من   سنة وبتتوء   99 وملتا:  

ميرس 2022.

وال  توع وذ يتفني : ذ ت ثم وإل توع 

ذتى وملحكمة وذتجيرية بيكيد ر  بتيريخ 
28 ميرس 2022، نحت  رقم 3ا1091           

اوذسجل وذتجيري نحت رقم   50965
                               وذـتـفقـاع 

448 P

AUTO HOUSE NADI
إعالن عن إنشيء شركة

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

شركة  نأسيس  نم   2022 ميي   13  

وملميزوت  وملسؤاذاةلوت  محتادا 

وذتيذاة:

: وذتسماة 

.AUTO HOUSE NADI

:وذب حة وألرضاة  ومل ر والجتميعي 
مت نة  مشراع   608E رقم   HC2

وذففيق،وذحافن.

: وذهتف 

اأداوت  وذسايروت  -ماكيتاك 

وذغاير...ولخ.  

وذتساير:تساير وذشركة حيذاي من 

طرف وذسات رشات حاكفن.

وإل توع  انم   : وذسجل وذتجيري 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذ يتفني 

بيذحافن نحت رقم 1617ا بتيريخ 17 

ميي2022.

449 P

CABINET SABCONSULTING

 OBM AGRI 
إعالن نأسيس شركة 

ب  وملؤرخ  وذحرفي  ذلح ت  طب ي 

شركة  نأسيس  ن رر   2022 ميي   9

بيملفوصفيت وآلناة :

. OBM AGRI    : وذتسماة

محتادا  شركة   : وذشكل 

وملسؤاذاة.

 N° 5 APPT   : والجتميعي  ومل ر 

 403 IMM G1 ZERKTOUNI G

. AGADIR
رأسيمليل : 100.000 درهم.
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وملسير :  وذسات مصطفى وبركى.
فينو  ني رولى من   : ومليذاة   وذسنة 

31 ديسمبر.
وذضبط  كينب  ذتى  وإل توع  ثم 
بتيريخ بأكيد ر  وذتجيرية   ذلمحكمة 

 13 ميي2022 رقم 109796.
450 P

فريش كونجيل  
 FRESH CONGEL 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
نأسيس شركة

بتيريخ  عرفي  ع ت  -1بم ت�سى 
شركة  نأسيس  نم   2022 أبريل   20
لوت وملسؤاذاة وملحتادا خصيئصهي 

كيذتيلي :
 -وذتسماة :  فريش كفتجال .                                                        

 -وذهتف والجتميعي :  
 - احتا نجمات وملأكفالت وذبحرية. 
عميرا   602 والجتميعي:   -ومل ر 
 ، وذحي وذصنيعي   2 نافياين بلفك أا 

أكيد ر. 
-وملتا : 99 سنة.

درهم   100000,00 -وذرأسميل   
1000 حصة وجتميعاة  م سمة على 
من فئة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا, 

م سمة على  وذشركيء  كيذتيلي :
90ا  وملصطفى  حرداف  وذسات 

حصة وجتميعاة.
 وذسات حرداف سحات 360 حصة 

وجتميعاة.
 150 عبتوذغني  حرداف  وذسات 

حصة وجتميعاة.   
وذشركة  بتساير  -وذتساير:  تحهت 
إلى وذسات حرداف وملصطفى اوذسات 
حرداف  اوذسات  سحات  حرداف 

عبتوذغني ملتا غير محتدا.
- وذتفقاع وذبنكي:  نسب ذلسات ن 
سحات  احرداف  وملصطفى  حرداف 
وملصطفى  حرداف  أاذلسات ن  محي 

احرداف عبتوذغني محي. 
-2 اقت نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بتيريخ   109817 رقم  نحت  بيكيد ر 
16 ميي2022, اوذسجل وذتجيري رقم 

21ا51.
ذلخالصة ا وذباين

عن وملسير

451 P

 STE ESCOMPTE

SARL

 STE ADRAR      شركة
RECYCLAGE

 SARL AU 

ش. م. م

نأسيس شركة م م 
: في  مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

نأسيس  نم   2022 ميي   16   

نحمل  وملسؤاذاة   محتادا  شركة 

ولخصيئص وذتيذاة 

نحمل وذشركة وسم   : -1وذتسماة 

 STE ADRAR RECYCLAGE شركة: 

.SARL AU
نحتد   : وذشركة  -2رأسميل 
 100.000,00 في  وذشركة  رأسميل 

1000حصة ب امة  درهم م سم ولى 

100 درهم ذكل حصة مملفكة ذلسات 

عمرأانجي: 1000 حصة.

ومل ر  نحتد   : ومل ر والجتميعي   3-

وذحنفون:51  في  ذلشركة  والجتميعي 
و ت  وذ صبة  حي  ولحصن  فم  زت ة 

بيهي.

تحمل  والجتميعي:  وذهتف   4-

انتاير  نجماع  مجيل  في  وذشركة 

وذنفي يت.

-5 وذتساير : نحتد تساير وذشركة 

من طرف وذسات : عمرأانجي رقم ب.ا

.JB342488

وذ يتفني  ومللف  و توع  نم   6-

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  ذلشركة 

 17 بتيريخ    926 التزكين نحت رقم  

ميي2022  .

452 P

 SOCIETE MAISON
  D’HOTES AFFOULKI

لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت شريك 

احاـت شركة

نأسيس شركــة
 25 -Iبم ت�سى ع ت عرفي بتيريخ 

ميرس2022، نم نأسيس شركة لوت 

شريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

احاـت خصيئصهي  كيذتيذـي :

 SOCIETE MAISON وذتسماة:   -

   .D’HOTES AFFOULKI

- وذهتف والجتميعي :

  1 وستغالل دور وذضايفة.       
داور سحنفن   : ومل ر والجتميعي    -

طيطي.

- وملتا 99   سنة.

درهم   100.000 -وذرأسميل 

حصة إجتميعاة   1000 م سمة إلى 

من فئة 100  درهم ذلحصة وذفوحتا،  

وذسات  وذفحاـت  ذلشريك  منتسبة  

حصة    1000 سلامين  سرحين 

إجتميعاة.

وذشركة  بتساير  يحهت  وذتساير:   -

إلى وذسات سرحين سلامين ملتا غير 

ذه  فانسب  وذتفقاع  أمي  محتدا،  

كذذك. 

وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت    II-  

وملحكمة  ذتى  وذضبط  بكتيبة 

والبتتوىاة بطيطي  بتيريخ 9 ميي2022  
نحت  رقم  159/2022.

                ذلخالصة اوذباين   
عن وملسير

453 P

 NOHAS LAAYOUNE : شركة
Sarl

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

 10 في  وملؤرخ  ذلح ت  طب ي 

لوت  شركة  نأسيس  نم  ميي2022 

بيلخصيئص  محتادا  وملسؤاذاة 

وذتيذاة : 

 NOHAS LAAYOUNE : وذتسماة

.Sarl

وذهتف  :

 وذصنيعيت وذت لات ة اوألثرية.
رأسميل وملجمفعة  :100000.

وملسير : 

وذسات وبروهام وذكرومي.

 اوذسات عبت هللا وبفشفور.

وذفحتا  مت نة   : ومل روالجتميعي  

بلفك ج رقم 220 وذحافن.

وملتا  :99 سنة.

ذلمجمفعة  وذ يتفني  وال توع  نم 

بيملحكمة  وذتجيري  بيذسجل 

 1296 والبتتوئاة بيذحافن نحت رقم 

بتيريخ 10 ميي 2022.

454 P

STE NASRESTO
SARL

نأسيس شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا

بشريك احات
 تسماتهي :

 STE NASRESTO SARL 

س.ت: 8705 نيرادوتت

وملؤرخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

ني مة،  بأاالد   2022 أبريل   23 في 

مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسست 

محتادا بشريك احات مميزوتهي كمي 

 لي: 

 STE NASRESTO 1.وذتسماة: 

.SARL

تشغال ومل يهي اغرف  2.وذهتف: 

وذشيي امحالت وملعجنيت اولحلفييت 

اوذسنتايشيت  ولخفافة  اوذفجبيت 

امطيعم وذباتزو.

نفريت اباع اختمة وملفود وذغذوئاة 

اوملشرابيت.

نطفير اتشغال وألنشطة في قطيع 

وذتمفين، بأي اسالة كيتت. 

اإعتود  ولختميت،  ن ت م 

امنتجيت  اوذكحك،  وذفجبيت، 

ذتنظام  مخصصة  متنفعة 

والست بيل  احفالت  والحتفيالت 

اوالحتفيالت  وذكفكتال  احفالت 

اأعايد  وذزفيف  احفالت  اوملآدب 

وملفقع  وذطحيم خيرج  ان ت م  وملاالد 

إدورا  انحريكهي  وملتن ل  اوذتمفين 

اسالسل  وذفنتقاة  وذفحتوت 

وملطيعم.

اوألسفوق،  وملحيرض  ننظام 

والستكشيفاة،  وذرحالت  اننظام 

انأجير وذسايروت،  اوذن ل وذسايحي، 

اننظام  اتشغال وملحيذم وذسايحاة، 

اإعتود وملؤنمروت اوذ مم.
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وذسايحاة  وذ رى  تشغال 

ن ت م  وذصافاة.  اوملنتجحيت 

اوذتروسيت  اوملشفرا  ولختميت 

وذفنتقاة  بيملشيريع  ولخيصة 

اوذسايحاة.

اوستيرود  انجيرا  عيمة  نجيرا 

انصت ر.
3.ومل ر والجتميعي: رقم 51 وذنهضة 

وذكبرى أاالد ني مة.
 100.000 وذشركة:  ا.رأسميل 

درهــم.

99 سنة وبتتوء من نيريخ  5.وملتا: 

وذتسجال بيذسجل وذتجيري.

وذشركة،  يسير  6.وذتساير: 

تبال  وذسات  وذفحات،  وذشريك 

سففري، ملتا غير محتادا. 

رأسميل  ازع  ولحصص:  7.نفزيع 

فئة  من  حصة   1000 على  وذشركة 

ذفيئتا  بكيملهي  محررا  100درهم، 

وذسات تبال سففري.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بتيرادوتت بتيريخ 12 ميي2022 نحت 
رقم 586.

455 P

SOUS HEAVY EQUIPMENT
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا بشريك احات
 SOUS HEAVY  : تسماتهي 

 EQUIPMENT

س.ت: 8571 نيرادوتت

وملؤرخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

ني مة،  بأاالد   2022 فبرو ر   22 في 

مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسست 

محتادا بشريك احات مميزوتهي كمي 

 لي: 

 SOUS HEAVY 1.وذتسماة: 

. EQUIPMENT

2.وذهتف:

اوذشبكيت  وذطرق  أشغيل 

وملختلفة.

أشغيل وذبنيء.

وألشغيل وملتنفعة.

 وألشغيل وذحيمة.

نأجير وآلالت اوملركبيت وملختلفة.   

وذسبيكة اوذصحاة.

وذصنيعاة.  اوملبيني  وذكهربيء 

وملسيحيت  اصايتة  انطفير  وذبستنة 

ولخضروء.

ث ب جات.

اوألعميل  اوذنصيئو  وذتروسيت 

وملتحل ة بيملشيريع وذزروعاة.

وملروقبة اولحروسة.

ت ل وذبضيئع.

اوذصحاة  وذزروعاة  وملحتوت  باع 

وذنبيناة.

اقطع  وذكهربيئاة  وملحتوت  باع 

غاير وذسايروت.

اوألثيث  وملترساة  وذلفوزم  باع 

وملكتبي اأجهزا وذكمبافنر.

اوالحتفيالت.  ولحفالت  ننظام 

وذشركة  محيتيهي.  بأاسع  وذتروسة 

اولخيصة  وذحيمة  وألعميل  لجماع 

بيملحنى وذفوسع.

امحتوت  اوألداوت  وآلالت  نأجير 

وألشغيل وذحيمة.

 وستيرود انصت ر.
 01 رقم  والجتميعي:  3.ومل ر 

ولحسن  شيرع  ميرس   02 قيسيرية 

وذثيني أاالد ني مة.
 100.000  : وذشركة  ا.رأسميل 

درهــم.

99 سنة وبتتوء من نيريخ  5.وملتا: 

وذتسجال بيذسجل وذتجيري.

وذشركة،  يسير  6.وذتساير: 

بلاحة  وذسات  وذفحات،  وذشريك 

محمت، ملتا غير محتادا. 

رأسميل  ازع  ولحصص:  7.نفزيع 

فئة  من  حصة   1000 على  وذشركة 

ذفيئتا  بكيملهي  محررا  100درهم، 

وذسات بلاحة محمت.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

ميرس2022   22 بتيريخ  بتيرادوتت 

نحت رقم 390.

456 P

GOURINE.GROUP
 نأسيس شركة  لوت مسؤاذاة 

محتادا بشريك احات
 GOURINE.GROUP :  تسماتهي 

س.ت: 8625 نيرادوتت
بم ت�سى وذح ت وذحرفي وملؤرخ في 
8 ميرس 2022 بأاالد ني مة، نأسست 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

بشريك احات مميزوتهي كمي  لي: 
 GOURINE.GROUP:1.وذتسماة
وذترمام  أشغيل  2.وذهتف: 
اولجترون  وألرضايت  انركابيت 

اولجص اوذطالء اوذت كفر.
فيصل  اخشب  وملنافم  تجيرا 
اوإلتيرا  وذكهربيء  أشغيل  متحرك. 
اوذسبيكة  اوذالفتيت  وذحيمة 

اوذتكااف.
اصايتة  بنيء  أعميل وذحزل ومليئي. 

انطفير وملبيني.
أشغيل وذطرق.

اوذحني ة  وذبستنة  أشغيل 
اوذتنظاف.

اصايتة  اإصالح  انركاب  باع 
اوملفود  اوذلفوزم  وملحتوت  انأجير 
وملحلفميت،  ذتكنفذفجاي  والستهالكاة 
ذلمكينب،  وآللي  اوذتشغال 
اوإلذكتراتاة  وذفناة  اوالنصيالت 
اوذبصرية  اوذسمحاة  اوذطباة 
اوذحلماة  اوذزروعاة  اوذتحلاماة 
انكااف  وملنزذاة  اوألجهزا  اوملختبر ة 

وذهفوء اوذبرادا امروقبة وإلتذور.
مفود  إلتتيج  وملحيجر  وستغالل 

وذبنيء.
نصناع اتسفيق جماع مفود وذبنيء. 
وذتجيرا بمحنيهي وذفوسع. وذن ل وذبري 
وعميل  ذلبضيئع،  اوذتالي  وذفطني 
وذتجيرا  انصت ر.  وستيرود  متنفعة. 

وذفطناة اوذتاذاة.
3.ومل ر والجتميعي: داور ولحميدوت 

جميعة ساتي بفمف�سى أاالد ني مة.
 100.000 وذشركة:  ا.رأسميل 

درهــم.
99 سنة وبتتوء من نيريخ  5.وملتا: 

وذتسجال بيذسجل وذتجيري.

وذشركة،  يساير  6.وذتساير: 
وذشريك وذفحات، وذسات و ت كفرين 

محمت، ملتا غير محتادا. 
رأسميل  ازع  ولحصص:  7.نفزيع 
فئة  من  حصة   1000 على  وذشركة 
ذفيئتا  بكيملهي  محررا  100درهم، 

وذسات كفرين محمت.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
أبريل2022   11 بتيريخ  بتيرادوتت 

نحت رقم ا8ا.
457 P

 KAHA PRODUCTION
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادابشريك احات 
 KAHA PRODUCTION : تسماتهي

س.ت: 8623 نيرادوتت
وملؤرخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 
ني مة،  بأاالد  ميرس2022   10 في 
مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسست 
محتادا بشريك احات مميزوتهي كمي 

 لي: 
1.وذتسماة:

. KAHA PRODUCTION
جماع  اتسفيق  إتتيج  2.وذهتف: 
اوألملنافم  ولخشب  من  وملنتجيت 
ومل يام ذلصتأ اوذبالستاك  اوذففالل 
حت ت ة  اغير  حت ت ة  محيدن  اأي 

أخرى في وملغرب افي ولخيرج. 
اوذفسيطة  اوذتعم  وملشفرا 
اوذتتريب؛ نطفير مي يسمى بيملنتجيت 
ذهي.  اوذترايج  اوملحلاة  »وذحضفية« 
وملنتجيت  جماع  انصت ر  وستيرود 
اوملحتوت  اوألداوت  اوملفود  اوذلفوزم 

على وختالف أتفوعهي.
اجماع  ومليركيت  كيفة  نمثال 

وذشركيت وملغرباة اوألجنباة.
اوستحيدا  نتاير  اإعيدا  فرز 
اإعيدا وستختوم وذنفي يت ولحضرية 
وذبالستاك  اوذزروعاة:  اوذصنيعاة 
اولخبرا  وملشفرا  اوملحيدن،  اوذزجيج 
اجماع  وذتغاير  اإدورا  اوذتتريب 
وذشركة.  بغرض  وملتحل ة  ولختميت 
عيذم  في  وذتالي  وذتجيري  وذتمثال 
اوملحتوت  وذزروعاة  وملنتجيت 

اوذتجهيزوت اوملروفق. 
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أا  وملحلي  ذإلتتيج  وذتركاب 
وألذفوح  وذكهربيئاة:  ذلطيقة  وملنهي 
دروسيت  إتجيز  وذكهراضفئاة، 
وذ افد  دروسة  وألاذاة،  ولجتاى 
أتظمة  بتركاب  وملتحل ة  وملختلفة 

إتتيج وذطيقة وذشمساة.
 أعميل اختميت متنفعة.

 وستيرود انصت ر.
3.ومل ر والجتميعي: حي وذشلافوت، 

بلفك أ، أاالد ني مة.
 100.000 وذشركة:  ا.رأسميل 

درهــم.
99 سنة وبتتوء من نيريخ  5.وملتا: 

وذتسجال بيذسجل وذتجيري.
وذشركة،  يسير  6.وذتساير: 
وذسات  فسف  وذفحات،  وذشريك 

اكه، ملتا غير محتادا. 
رأسميل  ازع  ولحصص:  7.نفزيع 
فئة  من  حصة   1000 على  وذشركة 
ذفيئتا  بكيملهي  محررا  100درهم، 

وذسات  فسف اكه.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
 2022 أبريل   11 بتيريخ  بتيرادوتت 

نحت رقم 83ا.
458 P

 HAPPYPLACE-MENTORING
ش.م.م لوت شريك احات

نأسيس
 5 بم ت�سى ع ت عرفي وملؤرخ في 
أبريل2022 اوملسجل بتيريخ        30 
شركة     نأسيس  نم    2022 أبريل 
 HAPPYPLACE-MENTORING

ش.م.م لوت شريك احات. 
:  والستشيروت اوذتتريب  - هتفهي 

اوذتفجاه ذلزبنيء .
-  وذحنفون وذتجيري : حي وسرساف 

80750 وارير وكيد ر.
درهم   100  000.00 رأسميذهي     -
كل  قامة  حصة   1000 إلى  مفزعة 
حصة 100 درهم وكتتبت على وذشكل 

وآلتي :
 1000  : فالمف وتكي     وذساتا    -

حصة.

وتكي  فالمف  وذساتا   تحاين  نم   
كمسيرا  ذلشركة ملتا غير محتادا. 

فالمف  نم وعتميد نفقاع وذساتا  
اوذفثيئق  وذح فد  جماع  في  وتكي 

وإلدورية. 
-  وذسجل وذتجيري وإل ضيحي رقم 

7اا51. 
نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة    -
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 17 ميي2022 

نحت رقم 3ا1098.     
459 P

 AGADIR INTERNATIONAL
–RECRUTEMENT

 SARL AU
تسماة وذشركة :

 AGADIR INTERNATIONAL
.RECRUTEMENT–SARL AU

100.000 درهم  رأسميل وذشركة: 
من  ت ت ة  حصة   1000 إلى  م سم 

فئة 100درهم: 
 1000 مريم:  وذنفيت  وذساتا 

حصة .  
 SARL -وذشكل وذ يتفني ذلشركة: 

 . AU
ا31    : نجزئة رقم  ومل ر والجتميعي 

د رييض وذسالم أكيد ر.
رقم وذسجل وذتجيري  :35801. 

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل    12 في   وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
لوت وذشريك وذفحات مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
د رييض  ا31  والجتميعي نجزئة رقم 
نح اق  عتم  تتاجة  أكيد ر  وذسالم 

وذهتف.
احتد م ر وذتصفاة بتجزئة رقم 
د رييض وذسالم أكيد ر وملغرب.  ا31 
اعانت :وذساتا وذنفيت مريم عنفونهي 
60 رييض  شيرع وملهتي بن بركة رقم 

وذسالم أكيد ر كمصفاة ذلشركة.
اعنت والقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
وملخيبرا امحل نبلاغ وذح فد اوذفثيئق 

وملتحل ة بيذتصفاة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية أكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم109780.

460 P

 AL YOUMNE PIECES AUTO
شركة لوت مسؤاذاة  محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي خيرج بيب 

نرغفتت طريق رك وشبير رقم 26 

نيرادوتت.
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

8713:

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 وبريل   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة :

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا   مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي بمختصر   والقتضيء 

 . AL YOUMNE PIECES AUTO

غرض وذشركة بإ جيز:

- نيجر قطع غاير وذسايروت. 

- باع وذتروجيت وذنيرية اوذتروجيت 

وذحيد ة.

خيرج   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بيب نرغفتت طريق رك وشبير رقم 26 

نيرادوتت.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة     رأسميل  مبلغ 

10.000.00  درهم  ، م سم كيذتيلي:    
وذصيبري   ولحكام  عبت  وذسات 

100 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  -وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذصيبري  ولحكام  عبت  وذسات 

وذبالذاع  وذسالم  نجزئة  عنفوته 

83000-    نيرادوتت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  -وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذصيبري  ولحكام  عبت  وذسات 

 - وذبالذاع  وذسالم  نجزئة  عنفوته 

83000 نيرادوتت وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

  16 بتيريخ   بتيرادوتت  والبتتوئاة 

ميي2022 نحت رقم 185 .

461 P

 CARE CLUB
شركة لوت مسؤاذاة  محتادا 

اعنفون م رهي والجتميعي : تيدي 

وذتنس وذرادوني وملحي طة- 83000 

نيرادوتت وملغرب
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

8707

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 31ميرس 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

مسؤاذاة محتادا .

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 CARE:تسماتهي بمختصر  والقتضيء 

.CLUB

غرض وذشركة بإ جيز : 

- مطحمة.

-ممفل حفالت  ن ت م وذفجبيت).

-مفياض.

:تيدي  والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 83000  - وذتنس وذرادوني وملحي طة 

نيرادوتت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 : وذشركة  رأسميل  مبلغ 

100.000.00  درهم، م سم كيذتيلي

    500  : وذحي�سي    وذساتوملهتي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات فسف دبيز :   500  حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :
:زت ة  وذحي�سي  وذساتوملهتي 

 80000  - نيذبرجت  ا3  رقم  طرفي ة 

وكيد ر وملغرب.



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9454

 11 :ش ة  دبيز  وذسات  فسف 

وذحي   3 وذسحيدا  إقيمة   198 عميرا 

وملحمتي - 80000 وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  -وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
:زت ة  وذحي�سي  وذساتوملهتي 

 80000  - نيذبرجت  ا3  رقم  طرفي ة 

وكيد ر وملغرب.

 11 :ش ة  دبيز  وذسات فسف 

وذحي   3 وذسحيدا  إقيمة   198 عميرا 

وملحمتي - 80000 وكيد ر وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 والبتتوئاة بتيرادوتت بتيريخ 

2022 نحت رقم 181.

462 P

شركة ميركوريو
شركة محتادا وملسؤاذاة بشريك 

اوحت

عيم  جمع  محضر  1)بمفجب 

6 ميي2022 ذشركة  وستثنيئي بتيريخ 

ميركفريف شركة محتاد ة وملسؤاذاة 

بشريك اوحت، ن رر مي  لي :

وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة.

غلق عملاة وذتصفاة.

نبرئة لمة وملصفي وذسات ميركفريف 

و رسالاف.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   (2

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بتيريخ   109802 رقم  نحت  بأكيد ر 

13ميي 2022.
ذلخالصة اوذباين       

463 P

STE POLY FEED
SARL AU

بم ت�سى  ولجمع وذحيم وإلسثنيئي 

 STE POLY FEED SARL AU  ذشركة

وملنح ت بتيريخ 13 أبريل 2022 شركة 

وذشريك  لوت  وملسؤاذاة  محتادا 

 100.000,00 رأسميذهي  وذفحات 

درهمم رهي والجتميعي: داور وذبفيبيت 

دوئرا  ونشيدن  جميعة  بفطاب  و ت 

بلفيع ميسة وشتفكة و ت بيهي.

  قرر مي  لي  :              

 -  وذتصفاة وملسب ة ذلشركة.

ودريفي  محمت  وذسات  -تحاين 

كمصفي ذلشركة.

-إذغيء ع ت وذشركة.   

  وإل توع وذ يتفني : اضع بيملحكمة 

 892 رقم  نحت  بإتزكين  والبتتوئاة 

بتيريخ 11 ميي 2022.

464 P   

 S STE WADI OPTIQUE
SARL AU

قفل اوذتصفاة  وذشركة
طب ي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 

وذحيدي قرر وملشيركفن مي  لي:

- قفل اوذتصفاة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وتزكين  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت  ميرس2022    16 بتيريخ 

.529

465 P

 STE WET AND SALTY
SARL

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

اوذتي  ديسمبر2021   16 وملنح ت في 

ثم بمفجبه وحتوت تغايروت بشركة

شركة محتادا   WET AND SALTY

  100.000.00 رأسميذهي   وملسؤاذاة 

رقم  هف  والجتميعي  ام رهي  درهم 

ومسفون,أكيد ر  وميدل  نجزئة   ,281

حات ن رر مي يلي :

.WET AND SALTY : حل وذشركة

تحاين وملصفي ذلشركة:

وذساتا جيتيش ذالي نير زو.

وذسات  علي  بفيشة .

 ,281 رقم   : نحت ت م ر وذتصفاة 

نجزئة وميدل ومسفون,أكيد ر.

وذ يتفني بيملحكمة   وال  توع   ثم  

ميرس2022        7 في  بأكيد ر  وذتجيرية 

نحث  رقم 108820   .

466 P

مكتب حسيبيت وبن عيمر

STE. ELITE TRAITEUR
   ELITE TRAITEUR   نصفاة شركة

ش.م.م
وذتحريف وملفحت ذلم ياذة  

0000239ا00266660 :

ولجمع  ع ت  محضر  بم ت�سى 

وبريل   22 بتيريخ  والستثنيئي   وذحيم 

2022 وملسجل بتيريخ   ا1 ميي 2022  

ا3899   :  RE 11ا38   رقم  نحت 

 «  ELITE TRAITEUR  ’’ ذشركة    OR

درهم  ش.م.م رأسميذهي,100000.00 

نجزئة   13 رقم  والجتميعي:  م رهي 

وذبركة  نيزتيت.

وذشركة  ثم والنفيق على نصفاة 

سنيء  بنيشف  وذساتا  اتحاين 

كمسؤاذة عن نصفاة وذشركة.

نم إ توع ومللف وذ يتفني بمكتب 

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بتيزتيت نحت رقم 160/2022  بتيريخ 

16 ميي 2022.

467 P

 FAOUZI. M IMPORT

EXPORT
SARL AU

إعـــالن قيتــفني
بم ت�سي ع ت عرفي وملؤرخ بتيريخ 

قررت   بابي  ساتي  أبريل2022   27

ولجمحاة وذحيمة والستثنيئاة ذشركة

 FAOUZI. M IMPORT EXPORT

SARL AU    مي لي :    

ولحل وملبكر ذلشركة.

مبيرك  ففزي   : وملصفي  تحاين 

رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 

. HA34038

كروج بتاور وذبرج   : م ر وذتصفاة 

حمتون جميعة ساتي بابي بافكرى.

وملحكمة  ذتي  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي2022   13 في  وتزكين  والبتتوئاة 

نحت رقم 907.

468 P

STE ECONO FOOD
 SARL  

قفل اوذتصفاة  وذشركة
طب ي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 

وذحيدي قرر وملشيركفن مي  لي:
- قفل اوذتصفاة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وتزكين  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
رقم  نحت  فبرو ر2022    22 بتيريخ 

ا36.
469 P

STE AGRICOLE POLY-
 SERVICE

SARL
.CAPITAL DE  100.000,00 DHS
 SIEGE SOCIAL: N° 486 HAY

 SIDI LGHAZI RUE SIDI BOURJA
GUELMIM

IF: 14364264
RC: 677

تحت الت قيتفتاة
وذحيم  ولجمع  1)بم ت�سى 
وذشركة  بم ر  وملنح ت  والستثنيئي 
،بكلمام،   2022 أبريل   25 بتيريخ 
قرر   2022 25أبريل  بتيريخ  وملسجل 

وذشركيء مي لي:
 وذتصفاة وذنهيئاة ذلشركة

كـتيبة  نـم  وذـ يتـفتـي:  وإل ـتوع   (2
والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضـبط 
نحـت   2022 ميي   9 بتيريخ  بكلمام 

رقـم2022/179.
470 P

 STE ADA PIECE AUTO
 SARL AU 

قفل اوذتصفاة  وذشركة
طب ي ملتواالت ولجمع وذحيم وذغير 

وذحيدي قرر وملشيركفن مي  لي:
- قفل اوذتصفاة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وتزكين  والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
نحت رقم    2022 ميرس   23 بتيريخ 

ا58.
471 P
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 STE ACAMEDIA
 CONSULTING

 SARL
ومل ر والجتميعي: رقم اا حي وذيش 

وذسالم وكيد ر  
 15 بتيريخ   بم ت�سى ع ت عرفي 
مسيهمف  قرر  ثم  سبتمبر2020 

وذشركة مي  لي:
وملسب ة  اوذتصفاة  ولحل   –  1

ذلشركة.
وكيمي ولحسين  تحاين وذسات    -  2

كمصفي ذلشركة.
كمكين  وذشركة  م ر  إنخيد   3-

ذلتصفاة.
وإل توع  نم  وذ يتفني  -وإل توع 
ذتى  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
وملحكمة وذتجيرية بيكيد ر نحت رقم  

106751 بتيريخ 8 أكتفبر2021.
472 P

STE ATLAS TALIOUINE
SARL

Au Capital de : 100 000.00DH 
 SIEGE SOCIAL: AV TIFAOUINE

 N 404 DR BEN CHEIKH TEMSIA
AIT MELLOUL

والستثنيئي  وذحيم  ولجمع  قرر 
وملنح ت بتيريخ 11 ميي 2022 مي  لي :

- وعتميد ن رير وملصفي.
وذتصفاة  تتيئج  -نخصاص 

ولختيماة .
- إبروء وذذمة من وملصفي.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 
ميي2022    16 في  بإتزكين  والبتتوئاة 

نحت رقم 919.
473 P

 STE ASNON TRAVAUX
SARL 

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 2022 ديسمبر   30 في  وملنح ت 
تغايروت  وحتوت  بمفجبه  ثم  اوذتي 
 »ASNON TRAVAUX« بشركة 
رأسميذهي   وملسؤاذاة  شركة محتادا 
درهم ا م رهي والجتميعي   100.000
جميعة  نميعات  داور  وذبفر  هف 

وذتروركة وكيد ر.

  حات ن رر مي يلي :
 ASNON  : وذشركة  حل 

.TRAVAUX
وذسات  ذلشركة  وملصفي  تحاين 

مصطفى فيراق.
نحت ت م ر وذتصفاة : وذبفر داور 

نميعات جميعة وذتروركة وكيد ر.
وذ يتفني بيملحكمة   وال  توع   ثم  
      2022 ميرس   7 في  بأكيد ر  وذتجيرية 

نحث  رقم 108823.
474 P

STE  LH2I TRAVAUX
  SARL

م رهي وملحل وذتجيري وذكيئن بحي 
الحفري دروركة وكيد ر

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بيكيد ر 
2022 قرر ولجمع وذحيم  أبريل   28 في 

والستثنيئي مي  لي :
 500 وذسات لحف وذتهمفن ففت 

حصة ذلسات حسين وعطير.
وذسات  طرف  من  تسير  وذشركة 
لحف وذتهمفن اوذسات حسين وعطير.
نكفن  اوذشاكيت  وذكمبايذة 
بيذتفقاع وملزداج ذلسات لحف  سيرية 

وذتهمفن ا وذسات حسين وعطير.  
درهم   100000  : وذرأسميل 
فئة  من  حصة   1000 ولى  م سمة 

100 درهم على وذنحف وذتيلي :
500 حصة  وذسات لحف وذتهمفن 

50000 درهم. 
500 حصة  وذسات حسين وعطير 

50000 درهم. 
بمصلحة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 

بيكيد ر.
في 12 ميي 2022.

رقم وإل توع 109770.
475 P

LA BRIOCHE SUCREE
SARL AU

محضر ولجمع وذحيم والستثنيئي 
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
قرر   ،2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

مسيهمفو وذشركة مي  لي :

قرر وذسات سحات وزتكفك نففيت 

ذزاجته  وجتميعاة  حصة   500

ذلساتا سحتوني مريم.

ذلشركة  وذ ت م  وملسير  وست يذة 

لمته  اوبروء  وزتكفك  سحات  وذسات 

وذساتا  ولجت تا  وملسيرا  اتحاين 

إعطيئهي صالحاة  مع  مريم  سحتوني 

وإلمضيء وذتوري ا وذبنكي .

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 

.  SARL AU ولى  SARL

نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  ثم 

والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بيتزكين بتيريخ 12 ميرس 2022 نحت  
رقم 895 .   

476 P

 Société  MREDA SUD
SARL

Au capital de 100 000 Dhs

 Siège social : APPARTEMENT

N°02 1er ETAGE IMMEUBLE

 AL AKHAOUIN AVENUE

HASSAN II   AIT MELLOUL

.R.C  n°19115 Inezgane

تغايروت
وذحيم  ولجمع  محضر  بـمـفجـب 

بتيريخ            وملنح ت  ذلشركيء  والستنيئي 

8 أبريل 2022، ن رر  مي  لي :

نففيت ولحصص والجتميعاة على 

وذشكل وذتيلي :

ملهفر  محمت  ذلسات  حصة  00ا 

ذفيئتا مصطفى ت فش. 

نبني قيتفن أسي�سي جت ت  ذلشركة 

لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وذشريك وذفحات .

ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 

و ت   123 رقم  ننمل  »نجزئة  من  

وذطيبق   2 رقم  »وذش ة  ولى  ملفل« 

ولحسن  شيرع  وألخفين  عميرا  وألال 

وذثيني و ت ملفل«.

وست يذة وذسات محمت ملهفر من 

تساير ذلشركة.

ت فش  مصطفى  وذسات  تحاين 

مسيرو احاتو ذلشركة ملتا سنة قيبلة 

ذلتجت ت نل يئاي.

ومليلي  وملنفرد  وإلمضيء  نخفيل 

وذسات  ذلمسيروذفحات  اوإلدوري 

مصطفى ت فش.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 

وملحكمة  هائة  ذتى  وذضبط 

والبتتوئاة بيتزكين الذك بتيريخ 5 ميي 

2022، نحت رقم 2022/862.

477 P

  MASTER MONTAGE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

لوت وذشريك احات

وملفوف ة على نففيت ولحصص 
والجتميعاة

اتحااـن مساـر وذشركـة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

ذشركة   قرر شركيء   ،2022 ا2  ني ر 

MASTER MONTAGE  شركة لوت 

م رهي  وذكيئن  وملحتادا  وملسؤاذاة 

عبت  جميل  شيرع   18 وإلجتميعي 

وذنيصر حي وملسيرا وكي د ر مي  لي :

حصة   500 وملفوف ة على نففيت 

و ت  وذسات  طرف  من  وجتميعاة 

وذسات  ذفيئتا  وذحزيز  عبت  مسحفد 

و ت مسحفد. ومين.

و ت  وذسات  وقرور  على  وملفوف ة 

مسحفد. ومين شريك بيذشركــة.

عبت  مسحفد  و ت  وذسات  تحاين 

ومين  مسحفد.  و ت  اوذسات  وذحزيز 

محتدا٫  غير  ملتا  ذلشركــة  مسيرون 

أمي وذتفقاع فانسب  وذيهمي.

نن او وذ يتــفن وألسي�سي ذلشركة 

نبحي ذهذه وذتغايروت.

وذ يتفني ذتى كتيبة  نم وإل توع   

بيكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميرس   25 بتيريخ 

.109126
من أجل وإل توع اوذنشر

478 P
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 SOCIETE PARA GALERIE
رأسميذهي 000 100 درهم 

باع ولحصص 
 بم ت�سى ع ت عرفي ذلجمع وذحــيم 

غــير وذحــيدي بتيريخ ا1 أبريل 2022.
كفور  سميرا  وذســاتا  ففنت 
حصـــة فـــي شركة   500 ولحــــــــــيمـــلة ل 
كيملة  حصصــــــهي   PARA GALERIE
500 حصة ذلساتا بنلحسر  بمحنـــــى 
إذهيم، من فئة 100 درهــــــم ذلفوحــــتا. 
شهم  وبتسيم  وذساتا  نففت  كمي 
ولحــــــــــيمـــلة ل 500 حصـــة فـــي وذشركة 
وملذكفرا حصصــــــهي كيملة بمحنـــــى 500 
من  إذهيم،  بنلحسر  ذلساتا:  حصة 
ذتصبو  ذلفوحــــتا،  درهــــــم   100 فئة 

بذذك وذشريكة وذفحاتا.
على  ساكفن  ومليل  رأس  نفزيع 

وذشكل وذتيلي :
 1000 إذهيم  بنلحسر  وذساتا 

حصة 100.000 درهم.
تغاير وذفصلين  6 ا7  من وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة.
سميرا  وذساتا  وست يذة  قبفل 
اتحاين  كمسيرا  مهيمهي  من  كفور 
كمسيرا  إذهيم  بنلحسر  وذساتا 

احاتا ذلشركة ملتا غير محتادا.
وذح فد  بإمضيء  فامي  تحلق  أمي 
فهي  بيذشركة  ولخيصة  اوذفثيئق 

ذلساتا بنلحسر إذهيم.
بيذـمحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نـم 
  109792 وذتجيرية بيكيد ر نحت رقم 

بتـيريخ 13 ميي 2022.
479 P

 STE OUTGENZA
TRANSPORT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
 رأسميذهي 100000  درهم 

بم ت�سي محضر ولجمع وذحيم غير 
2022  قرورو  15 أبريل  وذحيدي بتيريخ 
رأسميذهي  مسيهمفو وذشركة ش.م.م  

100.000 درهم وملفوف ة على :
ونجنزو  المين  حصة   500 نفزيع 
على  ونجنزو  اروثة  على  افينه  بحت 

وذشكل والتي :

كنزا ونجنزو 83 حصة.

مانة واسفس 250 حصة.

حكام ونجنزو 667 حصة.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

ميي   11 بتيريخ  بيكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا10975.

480 P

FIDUCIAIRE TEMSIA
والستثنيئي   وذحيم  ولجمع  وطير  في 

وملنح ت   ،ZBAYGA TRANS ذشركة 

قرر وألعضيء   ،2022 ميي   11 بتيريخ 

ابيإلجميع وذتغايروت وذتيذاة :

قرر وذسات وذزحفط عبت وذرزوق 

بيذشركة  نففيت اباع جماع أسهمه  

وعاله ذلسات باهي ولحبيب.

تحاين وذسات باهي ولحبيب كمسير 

ذلشركة.

كل وذحملايت ومليذاة اوالدورية نتم 

بإمضيء  وذسات باهي ولحبيب.

نحاين وذ يتفن والسي�سي ذلشركة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة بيتزكين 

عتد  نحت    2022 ميي   16 بتيريخ 

.920
ذلخالصة اوذباين

481 P

وئتميتاين أ ت ملفل »فـاكـيم كفنسالتنك«

عميرا وذصت ق وذطيبق وذثيني طريق نزتيت 
شيرع ولحسن وذثيني أ ت ملفل

10عميرا جميل وذطيبق وذثيني  شيرع وذ صر 

وذبلتي  أكــــيد ــر

SOCIETE  HAUTE ECOLE

DE SANTE AGADIR PRIVEE
S.A.R.L

 IMMEUBLE HAMRIA APPT

 N°A4-A5-A6 AVENUE EL

  MOUKAOUAMA AGADIR

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

 ،2021 ميرس   5 وذغير وذحيدي بتيريخ 

 HAUTE ECOLE DE SANTE ذشركة

نمت   .AGADIR PRIVEE  SARL

وملصيدقة على مي  لي :

وذصفذبي  وذسات  وسهم  نففيت 

محمت ا وذسات وذصفذبي عبت وذحزيز 

اوذساتا  عزيزا  وذصفذبي  اوذساتا 

وذصفذبي  اوذساتا  عتا ة  وذصفذبي 

سيرا  وذصفذبي  وذساتا  ولى  جمالة 

وميل  اوذصفذبي  هتى  اوذصفذبي 

بيذتسياي :

وذصفذبي هتى ا5 حصة.

وذصفذبي أميل ا5 حصة.

وذصفذبي سيرا ا5 حصة

وذصفذبي لحبيب 12 حصة.

وذصفذبي أمانة 06  حصة.

بفكزو مفالي 20  حصة.

مجمفع 200 حصة.

وملسيرا  وذصفذبي   وذساتا سيرا  

 HAUTE ECOLE ذشركة  وذفحاتا 

DE SANTE AGADIR PRIVEE

ش.ل.م.م. ملتا غير محتادا.

وإل توع وذ يتفني.

وملحكمة  ذتى  وإل توع  نم  ذ ت 

أبريل   25 بتيريخ  أكيد ر  وذتجيرية 

اوذسجل   109528 نحت رقم   2022

وذتجيري نحت رقم 75ا15.

482 P

EMILIE TAGHAZOUT
SARL AU

تحــــت ــــل
بتيريخ  محرر  محضر  بم ت�سى 

ولجمع  قرر   2022 أبريل   21

 EMILIE ذشركة  ٲالستثنيئي  وذحيم 

TAGHAZOUT SARL AU مي  لي :

نففيت جماع حصص وذساتا جف 

ومالي سالفي غيسال ن   100 حصة) 

ذفيئتا وذسات ولحسن وذبفهيلي  100 

حصة) . 

سالفي  ومالي  جف  وست يذة 

كمسيرا  منصبهي  من  غيسال ن 

ذلشركة بصفة نهيئاة.

وذبفهيلي  ولحسن  وذسات  تسماة 

مسيرو جت تو ذلشركة.

ولحسن  وذسات  نفقاع  وعتميد 

وذبفهيلي ذلشركة.

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   12 بتيريخ 

.109762

483 P

BOUGHAE
SARL

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

ذشركة بفغي ش م م، بتيريخ 25 أبريل 

اقروءا  والستميع  ابحت   2022

وملحضر، ن رر مي  لي :                                               

وذشركة  حصص  جماع  نففيت 
وذتي كيتت في ملكاة وذسات بفذعجفل 

وذساتا  ولى  حصة   1000 رشات 

بتذك  ذتصبو  وذحانين،  ميء  سكانة 

وذشريكة وذفحاتا ذلشركة.

سكانة ميء وذحانين 1000 حصة.

وست يذة وذسات ذحير ودري�سي عبت 

وذفهيب من منصبه كمسير ذلشركة, 

وذحانين  اتحاين وذساتا سكانة ميء 

مسيرو احاتو ذلشركة.

وذصالحايت  جماع  نففيض 

بيذشركة  وملتحل ة  اوالمضيءوت 

ذلساتا سكانة ميء وذحانين.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 

بمروكش بتيريخ 13 مـــــيي 2022 نحت 

رقم ا13569.
ذلخالصة اوذتذكير

484 P

STE KYC SUD CONSULTING
SARL

بتيريخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

على  ونفق  حات   ،2022 ا فبرو ر 

مي لي :

طرف  من  حصة   100 نففيت 

اوذساتآ ت  بلغروبي  يسين  وذسات 

 
ً
سهمي  50 وذتفولي  على  حسن  عيل 

ذفيئتا وآلنسة علاة وذبهجة.

تحاين والنسة علاة وذبهجة مسيرا 

مشيركة ذلشركة ملتا غير محتادا.
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نفقاع وذبنك: أي شاك أا حفوذة أا 

فينفرا نجيرية بيسم وذشركة ستكفن 

صيلحة ف ط بتفقاع وذسات بلغروبي 

 يسين أا وذسات آ ت عيل حسن.

ولحسيب  في  درهم   90.000 دفع 

ولجيري ذشريك وذشركة من وآلنسة 

علاة وذبهجة.

نحت ث وذنظيم وألسي�سي.

وذصالحايت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 ،2022 ميي   13 بأكيد ر  وذتجيرية 

نحث رقم 109805.

485 P

شركة أكرو نورط أفريكا
  ش.م.م بشريك احات

برأسميل قتره 100.000 درهم

وذطيبق 03 ش ة 05 نجزئة أركيتة 
رقم 57 و ت ملفل  

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

13 أبريل   : والستثنيئي وملنح ت بتيريخ 

2022، نمت وملصيدقة بيإلجميع على 

ومل ترحيت وآلناة :

وذتبرع بيألسهم على وذنحف وذتيلي :

قيم وذسات وذفاللي ساتي أحمت 

ذه  وململفكة  بفهب جماع حصصه  

 1000 ب  ومل ترا  ا  وذشركة  دوخل 

درهم   100 ب امة  وجتميعاة  حصة 

وذفاللي  وذسات  وبنه  إلى  ذلفوحتا) 

حمتي .

ساتي  وذفاللي  وذسات  وست يذة 

ذلشركة  كمسير  منصبه  من  أحمت 

اتحاين وذسات وذفاللي حمتي مسيرو 

غير  ملتا  الذك  ذلشركة  احاتو 

محتادا حاث يحفد إذاه ذفحته كل 

من وذتفقاحين وذبنكي ا والجتميعي. 

نحت ث وذ فوتين .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  ثم 

13 ميي  بتيريخ  بيتزكين     والبتتوئاة  

2022  نحت عتد رقم 906/2022.
م تطف قصت وإلشهير

486 P

SAN MARINO VOYAGES
نحاين وذ فوتين وألسيساة

على ع ت عرفي حرر بأكيد ر  بنيء 
بتيريخ 22 فبرو ر 2022، ونفق شركيء
SAN MARINO VOYAGES
ش.م.م  ام رهي برقم 18 مكرر بلفك 

FM  حي وذتوخلة وكيد ر، علي :
نحاين وذ فوتين وألسيساة وثر باع 
طرف  من  وجتميعاة  حصة   2000
وذسات أ ت بالا محمت ذصيلح وذسات 

أ ت بالا ولحسن.
بالا  أ ت  وذسات  تحاين 
غير  املتا  ذلشركة  مسيرو  ولحسن 

محتادا.  
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 2022 ميي   17 وذتجيرية بأكيد ر  فم 

نحت عتد ا10983.
487 P

FIDUCIAIRE FB AUDIT ET CONSEIL SARL
Télé :05 28 81 66 84

 STE SOGARISE TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بم ت�سى ولجمع وذحيم وذغير عيدي 
وذشركيء  قرر   2022 ميي   12 بتيريخ 

مي  لي :
وذسات  من  بكل  والحتفيظ 
فتاحة  اوذساتا  وذرومي  وملالفدي 

قرزوز كمسير ن ذلشركة.
وذتفقاع  وذشركة  قبلت  وذتفقاع: 
وملشترك ذلسات وحمت جريت اوذسات 

وملالفدي وذرومي 
ذلمجمفعة  وذ يتفني  وال توع  نم 
بيملحكمة  وذتجيري    بيذسجل 
   555 رقم  نحت  بيتزكين   والبتتوئاة 

بتيريخ 18 ميرس 2022.
488 P

شركة  بريسينغ شراف
ش.م.م

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
ميي   12 بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي 
منو  وذشركة   قرر مسيهمفو   2022
وداباه  ذلسات  وذتفقاع  صالحايت 
محمت وا ذلسات وداباه علي  كل على 

حتى).

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيكيد ر   وذتجيرية 

2022  نحت رقم  109803.
489 P

 Société SWETADINE PLUS
  CARS

SARL 
Au capital de 100 000 Dhs

 Siège social : N° 11 RUE BEN
 BADISS CITE AL BAHARA

.AGADIR
 R.C  n° 30439 Tribunal de

Commerce d’Agadir
تغايروت

وذحيم  ولجمع  محضر  بـمـفجـب 
ميي   11 والستنيئي وملنح ت بتيريخ     

2022 ن رر  مي  لي :
محمت  وذسات  وملسير  وست يذة 

أمين وفضفل من تساير وذشركة.
تحاين وذسات تيصر وذت ن وفضفل 
مسيرو جت تو ذلشركة ملتا سنة قيبلة 

ذلتجت ت.
نخفيل وذتفقاع وملنفرد والجتميعي 
وذت ن  تيصر  وذسات  ذلمسير  اوذبنكي 

وفضفل .
تحت ل وذ يتفن والسي�سي.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم  اقت 
وذضبط ذتى هائة وملحكمة وذتجيرية 
 ،2022 ميي   16 بيكيد ر الذك بتيريخ 

نحت رقم 109816.
490 P

MORROCCO TRANSPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي :  10.000 درهم
ومل ر والجتميعي : رقم 2 بلفك 105 

حي وذشرف – أكيد ر -
بم ت�سى ع ت عرفي ذلجمع وذحيم 
وذغير وذحيدي وملؤرخ بتيريخ ا1 ميرس 

2022، ن رر مي  لي :
على  وذحيمة  ولجمحاة  اوف ت 
من  شم�سي  عمر  وذسات   وست يذة 
من  لمته  اإبروء  وإلدورية  مهيمه 
وذتساير اتحاين وذسات حلام شم�سي 

كمسير جت ت ذلشركة.

على  وذحيم  ولجمع  مصيدقة 

»عمر  ذلسات  حصة    20 نففيت 
شم�سي«،ذفيئتا وذسات »ريين شحاب 

شم�سي«.

وذت سام  وذتففيت ساكفن  ابهذو 

ولجت ت ذلرأسميل والجتميعي ذلشركة 

على وذشكل وذتيلي :

وذسات حلام شم�سي 80 حصة. 

    20 شم�سي  شحاب  ريين  وذسات 

حصة.

 وملجمفع : 100  حصة.

وذحيمة  ولجمحاة  صيدقت  بحتمي 

ذلشركيء على وذتغايروت وذ يتفتاة منذ 

نأسيس وذشركة،قررت إعيدا صايغة 

ذلشركة  ولجت ت  وألسي�سي  وذنظيم 

وبتتوء من هذو وذافم. 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ   بأكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 97ا109.

491 P

Société » AGADIR CONSEIL « Sarl

    م رهي والجتميعي:  عميرا إفرون، بلفك أ، 

شيرع ومل يامة، وكيد ر.

وذهينف: ا05.28.22.00.0

 Société LA FARINE DU

 BLED
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

ذلشريك وذفحات 
رأسميذهي : 100.000 درهم

    م رهي والجتميعي : وذطيبق وألال، 

بلفك 5، رقم 100، حي وسييس، 
وزرا، و ت ملفل

وذشريك  قروروت  بمفجب محضر 

د بالد«  »الفيغين  ذشركة  وذفحات 
وملنح ت بتيريخ  12 وبريل 2022، ن رر 

مي  لي :

ذشركة  وإلجتميعي  ومل ر  نحفيل 

»الفيغين دي بالد« من وذحنفون » حي 
 ،RDC  ،11 رقم   ،88 طريق  تجابة، 

طنجة« ولى وذحنفون وذتيلي :
وذطيبق وألال، بلفك 5، رقم 100، 

حي وسييس، وزرا، و ت ملفل؛

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9458

نم وإل توع وذ يتفني ذلملف وملتغير 
بتيريخ   بطنجة  وذتجيرية  بيملحكمة 

10 ميي 2022، نحت رقم 253561.
مللف  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة  بيملحكمة  وذتسجال 
2022، نحت  12 ميي  بيتزكين بتيريخ 

رقم 899/2022.
ذلخالصة اوذباين

492 P

شركة أورتيباك
ش م م بشريك احات

رأسميذهي : 10.000 درهم
رقم 269 بلفك ب حي وملسيرا و ت 

ملفل وتزكين
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
أبريل   5 بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي 
2022، نمت وملصيدقة بيالجميع على 

ومل ترحيت وآلناة :
ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 

إلى وذحنفون وذتيلي :
ش ة رقم 01 وذطيبق وألال نجزئة 
مشراع وذزيتفن وذشطر   22 رقم ب 

وألال نكفين أكيد ر.
نحت ث وذ فوتين.

صالحايت.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا  بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم 858/2022.
493 P

STE  Géo REF
SARL AU

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بيكيد ر 
في 29 أبريل 2022، قرر ولجمع وذحيم 
والجتميعي  ومل ر  نحفيل  والستثنيئي 
وذطيبق   1 رقم  وذش ة  وذحنفون  من 
وذنهضة  حي   216 رقم  عميرا  والال 
دروركة  وكيد ر ولى وذحنفون وذش ة رقم 
1 وذطيبق والال عميرا والخفين شيرع 

ولحسن وذثيني و ت ملفل.
بمصلحة  نم  وذ يتفني  وإل توع 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
رقم   ،2022 ميي   17 في  بيكيد ر 

وإل توع   109836.
494 P

 STE ABHAJE TOURISME
شركة  لوت مسؤاذاة  محتادا 

اشريك احات
رأسميذهي : 10.000 درهــم

م رهي : نجزئةE  237 وملنط ة 

وذصنيعاة نيساال وذتشيرا ولجهيد ة 

- وتزكين

س.ت: 17127

وذحيم  ولجمع  ملشياروت  طب ي 

أبريل   21 بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي 

2022، قرروذشريك وذفحات مي لي :

والجتميعي  ومل ر  عنفون  تحت ل 

 E  237نجزئة« ذلشركة من وذحنفون 

وذتشيرا  نيساال  وذصنيعاة  وملنط ة 

وذحنفون  إلى  وتزكين«   - ولجهيد ة 
 ،163 رقم  وذهاثم،  وبن  »شيرع 

وذتشيرا  نيساال  وذصنيعاة  وملنط ة 

وملطيبق ذلحنفون  وتزكين«   - ولجهيد ة 

وذ ت م ا لذك اف ي ذشهيدا مطيب ة 

وذحنفون رقم 112 وذصيدرا عن رئيس 

 28 بتيريخ  ولجهيد ة  وذتشيرا  بلت ة 

شتنبر 2021.

تحت ل وذنظيم وألسي�سي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بإتزكين  والبتتوئاة 

2022، نحت رقم891.

495 P

BD TRADING 
ش.م.م 

تحت ل
وملؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 2022 ميرس   16 بتيريخ   اوملسجل 

بيذتوخلة ن رر مي لي :

وذرفع من رأسميل وذشركة بمبلغ 

 10.000 من  لحمله  درهم   90.000

بإصتور  درهم   100.000 إلى  درهم 

900 حصة جت تا ب امة 100 درهم 

ذلحصة الذك كمي لي :

90.000 درهم وكتتبت ت تو.

 : اأصبو رأسميل وذشركة كيذتيلي 

100.000 درهم.

وذسات علي باتو :  1000 حصة.

وذحنفون  إلى  وذشركة  م ر  نحفيل 

شيرع السيركي   1 حي وملسيرا  ولجت ت: 

عميرا بفبكر وذتوخلة.

تحت ل وذنشيط وذتجيري ولى :

وستغالل اتساير جماع وملمتلكيت 

وذفالحاة اأرو�سي وذفالحة.

اوملحيلجة  اوذت اام  وذزروعة 

اوذتسفيق لجماع وذفجهيت ، اال سامي 

في نصت ر جماع وملنتجيت وذزروعاة ، 

بمي في لذك وذبذار اوذنبينيت.

تحت ل وذسنة وملحيسبتاة ا بتوذك 

نبتتئ من فينو غشت ولى 31  فذافز. 

نحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  والبتتوئاة بإذتوخلة  

2022 نحت رقم826/2022.

496 P

 SOCIETE OUSSAAD INVEST
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

رأسميذهي 0000ا166 درهم

م ر 1عميرا G  12نجزئة رقم 56ا3 

نالاال، أكيد ر

21569 س.ت 

بم ت�سى قرور غير عيدي ذلشركيء 

ذ ت ن رر مي  لي :

من  وذشركة  ومليل  رأس  زييدا 

اسبحميئة   
ً
ملافتي عشر  ثالثة 

إلى   (13.790.000  
ً
أذفي اتسحين 

اأربحين  استميئة   
ً
ملافتي عشر  ستة 

بزييدا  أذف  0.000ا166)درهم،أي 

اثميتميئة اخمسفن  ملافتين  قترهي 

الذك  درهم.  أذف  2.850.000) 

ذلشريك  ولجيري  ولحسيب  بفوسطة 

وذسات محمت صالح وذت ن بن حمين.

نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

نخفيل صالحايت إنميمي إلجروءوت 

وذ يتفتاة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 2022 ميي   13 وذتجيرية ألكيد ر  فم 

نحت عتد  109795 .

497 P

 ENTREPRISE DE BATIMENT 
RAHMANI ENBARA

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
وملفوف ة على نحت ت والسم وذتجيري 

ازييدا رأسميل وذشركــة
بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
ذشركة  قرر شركيء   ،2022 12  ني ر 
 ENTREPRISE DE BATIMENT
RAHMANI   شركة لوت وملسؤاذاة 
وإلجتميعي  م رهي  وذكيئن  وملحتادا  
نكافين وكيد ر   1030 بحي نلاال رقم 

مي لـــــي :
نحت ت والسم وذتجيري وتبرو.

ب  وذشركة  رأسميل  زييدا 
 1.000.000 درهم ذاصبو   100.000
رأسميل  تغاير  بتذك  تم  درهم 
إلى  درهم   900.000 من  وذشركة 
 1000 زييدا  درهم.ودن   1.000.000
فئة  من  جت تا  وجتميعاة  حصة 

100 درهم.
نن اــو وذ يتــفن وألسيســي ذلشركة 

تتاجة ذذوذك.
نم وإل توع وذ يتفني ذــذى وملحكمة 
أبريل   11 بتيريخ  بيكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 109292.
498 P

ALMOUGGAR.COM شركة
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

لوت وذشريك وذفحات
رأسميذهي 36.000 درهم

ومل ر والجتميعي : شيرع مفالي
عبت هللا عميرا ج رقم 17 أكيد ر
رقم وذسجل وذتجيري : 22893 

أكيد ر
وملؤرخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 
0222بأكيد ر٬ قت ن رر  28أبريل   فم 

مي  لي :
أن  رغم  وذشركة  نشيط  وستمرور 
رؤاس وألمفول ولخيصة وقل من رأس 
ومليل والجتميعي . ومليدا 86 من قيتفن 

13 فبرو ر 1997).
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بأكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

رقم  نحت   2022 ميي   12 بتيريخ 

ا10977.
م تطف من أجل وإلشهير

499 P
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 SOCIETE ILFROTTITO شركة

SARL A.U

ش.م.م 

بتيريخ عرفي  ع ت   بم ت�سى 

قرر  بأكيد ر   2022 وبريل   9

 SOCIETE ذشركة  وذفحات  وذشريك 

ILFROTTITO SARL A.U مي  لي :

محتوت  باع  وذنشيط:  حذف 

وذصات اوالستزروع ومليئي.

اإضيفة نشيط: وستغالل ولح فل 

وذزروعاة.

وال توع  نم   : وذ يتفني  وال توع 

بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 

وذتجيرية بأكيد ر بتيريخ 13/05/2022 

نحت رقم 109790.
ذلخالصة اوذتذكير 

500 P

PYXELAB

SARL

درهم 100.000 رأسميذهـي

 A307 م ـرهـي والجتميعي : مكتب رقم

– وذطيبق وذثيذث – بلفك A– عميرا 

I18 - ناكنفبفل I- نجزئة ففتتي - 

وكيد ر

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا

وذحيم  ولجمع  قرور  بم ت�سى 

ميرس   2 وملنح ت  فم  والستثنيئي 

2022، نم ونخيل وذ روروت وذتيذاة :

إضيفة   : وذشركة  غرض  تحت ل 

نشيط »ن ت م ولختميت وملحلفميناة : 

نرحال  والذكتراني،  وذتسفيق 

ولختميت.« كنشيط رئي�سي.

تغاير وذبنت 3 من وذنظيم وألسي�سي، 

ا نحت ث وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة.

بيملحكمة  وذ ـيتفني  وإل ـتوع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بأكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 109823.

501 P

SPLENDOR TACOS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

شريك احات
رأسميذهي : 100.000,00 درهم

م رهي والجتميعي : حي وذزيتفن، بلفك 
د، رقم 33، ناكافين أكيد ر

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 2022/ا18/0 قرر مسيهم 

وذشركة مي  لي : 
ذاصير:  وذشركة  وسم  تغاير   -
 DALIL ATTAMAYOUZ PRIVE

.Sarl A.U
- تغاير هتف وذشركة إلى : وذتكفين 

وملستمر اوذتعم وملتر�سي.
وإلمضيء  صالحاة  إعطيء   -
والجتميعي اوذبنكي ذلسات عز وذت ن 

بفهالل احته.
والسي�سي  وذ يتفن  تحت ل   -

ذلشركة.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بتيريخ:   ،109793 بأكيد ر نحت رقم: 

.13/05/2022
502 P

 مكتب حسيبيت شحفدي

زت ة 7 بلفك 1 رقم 98 شيرع ومل يامة و ت 

ملفل، 86150، و ت ملفل وملغرب

 STE TERROIRS &
TRADITIONS

شركة محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي 100.000,00 درهم

م رهي والجتميعي: رقم 9ا1 شيرع 
منصفر وذذهبي نيرادوتت.

إنشيء فرع
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2022قرر  ميرس   03 في  وملنح ت 

مسؤال وذشركة مي لي :
1 - إنشيء فرع ذلشركة في وذحنفون 

وذتيلي :
رقم  كروج  و  وإلقيمة  بيرك  جفيف 
وذتجيري  وذسجل  رقم  وملحمت ة   5

بيملحمت ة 30519.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وملحكمةوالبتتوئاة  ذتى  وذضبط 
 2022 ميي   11 بتيريخ  بيملحمت ة 

نحت رقم 880.

503 P

SOCIÉTÉ L7ANOET
Sarl

ش. م.م

وستتروك خطي اقع في ولجريتا 
وذرسماة عتد5717 

و ت  ولحسن  وذسات   - من  بتال 

وذطيذب 1000 حصة 

يحفض ب وذسات وبفسفاين هزولي 

1000 حصة

وإل توع  ثم  وذ يتفني  وإل توع 

بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 

بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

06/05/2022 نحـت رقم867.

504 P

 SOCIETE ORIENT EXPORT
وستتروك خطي اقع في ولجريتا 

وذرسماة عتد5717
. VULAS NEBOJSA بتال من

 SAUBADE SEBASTIEN يحفض

ذ ت نم وإل توع  وإل توع وذ يتفني: 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذ يتفني 

نحت   10/05/2022 بتيريخ  بيكيد ر 

رقم 109720 , وذسجل وذتجيري رقم 

.51337

505 P

SUSAN MENUISERIE شركة
م رهي والجتميعي : حي ذالحسنيء 

بلفك س رقم 13 كلمام

روس ميذهي : 100.000,00

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وذشريك  قرور  2022/ا28/0  بتيريخ 

وذفحات ذلشركة.

بيذحنفون  وذشركة  م ر  نحفيل 

والتي: حي ذالحسنيء بلفك س رقم 13 

كلمام.

والبتتوئاة  بيملحكمة  وال توع  نم 

نحت   11/05/2022 بتيريخ  بكلمام 

رقم 2022/ا18.

506 P

STE MCA DROGUERIE 
   SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رأسميذهي : درهم 100.000.00 
ومل ر والجتميعي نجزئة أمل أ ت 

عميرا بافكرىـ  أ ت عميرا
وذتأسيس

بم ت�سى وذ يتفن وألسي�سي وملؤرخ 
ب 10 ميرس 2022 نم نأسيس شركة 
محتادا وملسؤاذاة صفيتهي كمي  لي  : 
 STE MCA  : وذتسماة 

DROGUERIE SARL
جماع  باع  وإلجتميعي :  وذهتف 

مفود ا ذفوزم وذبنيء  دراكري)
وذرأسميل : حتد رأسميل وذشركة 
إذف  درهم  مئة   100.000.00 في 
درهم) م سمة إلى 1000 أذف حصة 
ذلفوحتا م سمة  درهم   100 ب امة 

على وذشكل وذتيلي :
أتجير عبت وذحزيز 0ا3 حصة.

أتجير مبيرك 330 حصة.
أتجير مفذفد 330 حصة.

وملجمفع 1000 حصة.
عين وذسات أتجير عبت   : وذتساير 
ملتا  ادذك  ذلشركة  كمسير  وذحزيز 

غير محتدا.
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 
وذتسجال بيذسجل وذتجيري بيستثنيء 

حيذة وذتمت ت ا وذفسخ وملسبق.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   08 بتيريخ  بآتزكين  والبتتوئاة 
نم وذتسجال  ا66  نحت رقم   2022

بيذسجل وذتجيري نحت رقم 25853.
507 P

NZAYAS SERVICES شركة
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

ذشريك احات
نأسيس وذشركة

بتيريخ  عفري  ع ت  بم ت�سى 
وذ فوتين  اضع  نم   03/03/2022
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسيساة 
لوت  احات،  ذشريك  وملحتادا 

ولخصيئص وذتيذاة : 
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NZAYAS SERVICES : وذتسماة

وذنفعاة وذ يتفتاة : لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا ذشريك احات.
نجزئة  0ا  رقم   : ومل ر والجتميعي 

نكير ي  حي  سيذم  محمت  وذزراولي 

طيتطين.

وذنشيط وذتجيري : م هى امطحم.
في  حتد   : والجتميعي  رأسميل 

إلى  م سمة  درهم   100.000,00

درهم   100 ب امة  حصة   1000

ذلحصة وذفحاتا مملفكة كلهي إلى :

 1000 عزيز  وسالاي  وذسات 

حصة.

وذسات  عين   : شركة  وذتساير 

وسالاي عزيز مسيرو ذشركة ملتا غير 

محتادا.

نيريخ ن اات  سنة من   99  : وملتا 

وذشركة بيذسجل وذتجيري.

وذسنة ومليذاة : 01/01 إلى 31/12 

من كل سنة. 

اوذت اات  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط  بكتيبة  وذتجيري  بيذسجل 

بيملحكمة والبتتوئاة بطيتطين بتيريخ 

وذتيذاة  وألرقيم  نحت  2022/ا0/ا0 

 156  : وإل توع وذ يتفني نحت رقم   :

اوذسجل وذتجيري نحت رقم : 6079. 

508 P

NGUIYA AUTO شركة
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

عزل اتحاين وملسير

بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

شركة  وذشركيء  قرر  2022/ا28/0 

لوت  شركة   NGUIYA AUTO

رأسميذهي  وملحتادا  وملسؤاذاة 

100.000,00 درهم وملتفوجتا بملت ى 

شيرع حسن وذثيني ازت ة أكيد ر رقم 

5 طيتطين مي  لي :

الربيس  وذسات  اوست يذة  عزل 

كمسير  مهيمه  من  عبتوتي  وشبيهن 

ذلشركة.

تحاين وذساتا وذشريف الذة ملانة 

سنفوت  ثالث  ملتا  ذشركة  مسيرا 

قيبلة ذلتجت ت.

تحاين وذساتا وكيك عزيزا شريكة 
في وذتساير.

بيذنسبة  ملزمة  وذشركة  نكفن 
ذلمحيمالت وذبنكاة اتساير ولحسيب 
ذلسات  وألحيدي  بيذتفقاع  وذبنكي 

وذضحاف مفذفد.
تحت الت قيتفتاة.

وذتأسيساة  وذ فوتين  نحاين 
ذشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة  بيملحكمة  وذضبط 
بطيتطين بتيريخ 12/05/2022 نحت 

رقم : 213/2022.
509 P

وألستيل سحـاـت إيـشـشـطـفن
مفثق

FAMED AND SONS
 SARL

إنشيء شركة لوت مسؤاذاة محتادا
نل يه  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى   I/-
وملفثق  ويششطفن،  سحات  وألستيل 
نم   2022 أبريل   19 بتيريخ  بأكيد ر، 
ونشيء شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة :
 FAMED AND«  : وذتسماة 

SONS« ش.م.م.
اتساير  ومتالك   : وملفضفع   -
وذح يرية  اوالستثميروت  وألسهم 
اوألاروق ومليذاة اكل وملحيمالت لوت 

وذصلة. 
- ومل ر والجتميعي : رقم 10، ولجنيح 
وأليسر، إقيمة سفس ولجمالة، شيرع 

محمت ولخيمس، أكيد ر. 
من  فم  99 سنة وبتتوء   : وملــــتا   -

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.
درهم،   99.000  : وذرأسمــيل   -
وجتميعاة  حصة   100 إلى  م سم 
درهم ذلحصة وذفوحتا،   100 ب امة 
بيذكيمل  احررت  ت تو  كلهي  وكتتبت 

على وذشكل وذتيلي :
وذساتا بشي عيئشة حصة 120 ؛

وذسات بشي سحات حصة 135 ؛
وذسات بشي ولحسن حصة 180 ؛
وذساتا بشي حبيبة حصة 120 ؛

وذسات بشي رشات حصة 135 ؛

وذساتا بشي مريم حصة 120 ؛
وذسات بشي هشيم 180 حصة ؛

وملجمفع : حصة 990.
- وذتسياــر : تسير وذشركة من طرف 

وذسات بشي هشيم ملتا غير محتادا.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   II/-
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
نحت   2022 ميي   16 بتيريخ  بأكيد ر 

عتد 109828.
م تطف من أجل وإلشهير

510 P

 SOUSAMIS NEGOCE 
SARL

ش.َم.م 
رأسميذهي 100.000 درهم

رقم 53 شيرع ساتي ولحبيب 
وذتشيرا ولجهيد ة

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 2022 وبريل   26 بتيريخ  وإلستثنيئي 
أعاله  وملذكفرا  وذشركة  شركيء  قرر 

مي لي :
محمت  بفشاخة  وذسات  نففيت 
500 حصة  ملجمفع حصصه عتدهي 

ذلسات وكنيف حسن .
بفشاخة  وذسات  وست يذة  قبفل 
محمت كمسير ذلشركة ذاصبو بذذك 
بفوزكيرن  وذسات  بين  وذتسايرمشتركي 

ولحسين ا وذسات وكنيف حس.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
وذ يتفني بيملحكمة والبتتوئاة إتزكين 
بتيريخ 18 ميي 2022 نحت رقم 929.
511 P

SOCIETE SILVER PRIME
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
رأسميذهي 3.000.000.00 درهم

مكتب رقم 2 وذطيبق وألال 99 شيرع 
ولحسن وذثيني حي ولحسني. وتزكين

س.ت 85ا16
نففيت حصص

نحاين وذنظيم وألسي�سي
نخفيل وذصالحايت

بم ت�سى قرور غير عيدي ذلشركيء 

ذ ت ن رر مي لي :

ولحصص  نففيت  على  -وملفوف ة 

وذتيذاة :

500ا حصة من حصص وذسات 
محمت بفكافض ألخاه وذسات حفاظ 

بفكافض
500ا حصة من حصص وذسات 
وذسات لحسن  خيذت بفكافض ألباه 

بفكافض
نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

نخفيل وذصالحايت
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة إلتزكين  فم 16ميي 2022 

نحت عتد 2022/915.
باين مختصر

512 P

 SOCIETE TAMOUNTE
PRIME
 S.A.R.L

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
رأسميذهي 8.000.000 درهم

وذطيبق وألال، 99 شيرع ولحسن 
وذثيني حي ولحسني وتزكين

س.ت 061ا1 إتزكين
بم ت�سى قرور غير عيدي ذلشركيء 

ذ ت ن رر مي  لي : 
نففيت  على  اوملفوف ة  وذتففيض 
قبل  من  مملفك  سهم   20.000 بـ 
ذش ا ه  حفاظ  بفكافض  وذسات 
ا نففيت بـ   ، وذسات بفكافض محمت 
سهم مملفك من قبل وذسات   8000
وذسات  ذفوذته  خيذات  بفكافض 

بفكافض ولحسن.
مهيمهم  من  من  وست يذة  قبفل   
خيذات  بفكافض  ذلسات  كمسير ن 
اوذسات  ولحسن  بفكافض  اوذسات 
ستتم   ، ابيذتيلي  حفاظ.  بفكافض 
فصيعًتو  وآلن  من  وذشركة  إدورا 
وذسات  قبل  من  محتادا  غير  ذفترا 
ذلبطيقة  حيمل   ، محمت  بفكافض 
 ، ابيذتيلي   JB100358 رقم  وذفطناة 
بشكل  ملتزمة  وذشركة ستكفن  فإن 
بهي  وملتحل ة  وألعميل  بجماع  صحاو 
ذلسات  وذفردي  وذتفقاع  خالل  من 
وذسات  نفقاع  أا  محمت  بفكافض 
بفكافض ولحسن.أا نفقاع أي اكال 

في حتاد وذصالحايت وملمنفحة ذه.
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نحاين وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 
إلنميم  صالحايت  نخفيل 

وإلجروءوت وذ يتفتاة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وإلبتتوئاة إلتزكين  فم 16 ميي 2022 

نحت عتد 916/2022 .
513 P

NBMTECH
شركة محتادا وملسؤاذاة من شريك 

اوحت
وذتأسيس

في مؤرخ  عرفي  ع ت   بمفجب 
وتجيز  نم  بيكيد ر،   2022 ميي   12
محتادا  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
لوت  اوحت  شريك  من  وملسؤاذاة 

ولخيصايت وذتيذاة :
وذتسماة : نأخذ وذشركة وذتسماة 

وذتيذاة : NBMTECH ش.م.م.ش.ا 
انصت ر  وستيرود   -  : وذغرض 
اباع جماع أجهزا وذكمبافنر  اشروء 
وذبرومج  انطفير  وملكتب  امحتوت 

انصمام وذبرمجايت اتسفي هي
ذتى  مفطن  والجتميعي:  -ومل ر 
 EXCELLENTIA BUSINESS
 53 رقم  وملكتب  سطو   CENTRE
وذطيبق وذروبع صيذة وذحرض ميمفتاة، 
حي   FH500 بفنحميني  حسن  شيرع 

وذتوخلة وكيد ر 
وملتا : حتدت متا وذشركة في 99 
سنة وبتتوء من  فم نأسيسهي وذنهيئي 

بيستثنيء حيذة ولحل قبل وألاون
 : حتد رأس ميل وذشركة في مبلغ 
100.000,00درهم  ميئة أذف درهم) 
فئة  من  حصة   1000 إلى  م سم 
عنت  بكيملهي  محررا  درهم   100,00

والكتتيب امفزعة كمي  لي :
بنيني محمت:  وذنيصيري  وذسات   -

1000 حصة من فئة 100 درهم 
وذنيصيري  وذسات  عين   : وذتساير 
بنيني محمت مسيرو ملتا غير محتادا . 
وال توع  نم   : وذ يتفني  -وال توع 
بأكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذ يتفني 
رقم  نحت   2022/05/18  فم 

.109852
514 P

شركة »ساياال«
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا

من شريك احات
رأسميذهي 100.000 درهم

ومل ر وإلجتميعي : مكتب رقم 1 زواية 

شيرع محمت ولخيمس ا زت ة إبن 

حبفس

وذطيبق وألال رقم وذش ة 12 جليز

مروكش

بتيريخ  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

ن رر اضع وذ فوتين   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وملؤسسة 

اوذتي  احات،  شريك  من  محتادا 

نتميز بيلخصيئص وذتيذاة :

- وذتسماة : سي يال.

لوت  شركة   : وذ يتفني  وذشكل   -

مسؤاذاة محتادا من شريك احات

اوذتشغال  وإلدورا   -  : مفضفع   -

بيذنايبة ألي مؤسسة فنتقاة أا بيت 

مجمع  أا  مفراش  سكن  أا  ضايفة 

سايحي ؛

منيسبة  أي  اننظام  إقيمة   -

أا  ث يفاة  أا  فناة  أا  وحتفيذاة 
رييضاة أا غيرهي ؛

انصت ر  اوستيرود  اباع  شروء   -

نتحلق  ختمة  أا  منتج  أا  سلحة  أي 

بيألنشطة وملذكفرا أعاله ؛

وذحملايت  جماع  عيمة  ابصفة 

ومليذاة اوذتجيرية، اوذصنيعاة، ومليذاة 

قت نرنبط بصلة مبيشرا  اوذح يرية، 

اأي  أا غير مبيشرا بغرض وذشركة، 

غرض مشيبه أا ملحق قت يسيهم في 

نطفيرهي.

 1 مكتب رقم   : ومل ر والجتميعي   -
زت ة  ا  ولخيمس  محمت  شيرع  زواية 

إبن حبفس وذطيبق وألال ش ة رقم 

12 جليز مروكش.

- وملتا : 99 سنة.

درهم   100.000  : وذرأسميل   -

وجتميعاة  حصة   1.000 إلى  مجزئة 

من فئة 100 درهم ذلفوحتا.

- وذتساير : وملسير وذفحات ذلشركة 

.

و ت  وبروهام  محمت  وذسات  هف 

حفك ملتا محتادا في 3 سنفوت قيبلة 

وذذ ن  وذشركيء  قرور  بحت  ذلتجت ت 

 مثلفن ¾ من رأس ميل وذشركة.

وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذضبط  كتيبة  ذتى  وذ يتفني 

بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية  بيملحكمة 

0ا1356،  نحت رقم   2022 ميي   12

وذسجل وذتجيري رقم 125375.

515 P

 G H JOUETS S.A.R.L à شركة

A.U
 نأسيس

- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
نم إ توع وذ يتفن   ،2022 أبريل   27

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

وملحتادا ا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 G H JOUETS S.A.R.L : وذتسماة

.à A.U

اباع  اشروء  وستيرود   : وذهتف 

وألذحيب.
تسفق  مركز   : والجتميعي  ومل ر 

ذالذة  ن يطع   ،95 وذايقفت رقم  برج 

وذايقفت وذتور وذباضيء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

درهم   100.000 والجتميعي محتد في 

وجتميعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

من فئة 100 درهم ذلفوحتا، مكتتبة 

 : ا محررا بيذكيمل ا مفزعة ذفيئتا 

وذسات صففحى  فسف.

 وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .

وذتساير : نم تحاين وذسات صففحى 

 فسف مسيرو ذلشركة.

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم   -II

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

ميي   13 بتيريخ  وذباضيء،  بيذتور 

2022.، نحت رقم 8ا8239.
ملخص قصت وذنشر

516 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE 
D’EXPERTISE

TEL  : 0522 93 10 10

 RADIOLOGIE PORTE
 D’ANASSI

رود فذافجي بفرت أتي�سي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي 100.000 درهم
نأسيس         

 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بيذتور 
2022، نم  15 ميرس  بتيريخ  وذباضيء 
لوت  ذشركة  أسي�سي  نحرير  قيتفن 
مسؤاذاة محتادا خيصاتهي كيذتيلي  :

 RADIOLOGIE  : وذتسماة      -  
.PORTE D’ANASSI

 رود فذافجي بفرت أتي�سي.
هذه  هتف  :  تحتد  وذهتف     -

وذشركة كمي  لي :   
نجيرا وملحتوت وذطباة

نجيرا  محتوت وألشحة وذساناة.
اعمفمي جماع وذحملايت وذتجيرية، 
غير  أا  وذح يرية  ومليذاة،  وذصنيعاة، 
أا  ورنبيط مبيشر  ذهي  وذتي  وذح يرية، 
بيذغرض أعاله اوذتي من  غير مبيشر 
وذشركة  شينهي أن تسيعت على إتميء 
وملبيشرا  وملسيهميت  كل  اكذذك 
شكلهي  كين  كافمي  وملبيشرا  غير  أا 
أا  مميثلة  أهتوف  نتبع  م ياالت  في 

مرنبطة.
 13 عميرا   213  : ومل ر والجتميعي 
وألذفة  رييض   1 وذسكناة  مجمفعة 

وذتور وذباضيء.
وملتا   : 99 سنة.

 100.000 حتد في   : روس ومليل   -
 100 حصة   1000 إلى  مجزأا  درهم 
درهم ذكل حصة، ستدت ولحصص 
بكيملهي ت تو اازعت على وذشركيء كمي 

 لي  : 
وذفردي زينب 333 حصة.
هيجر تظاف ا33 حصة.
ولخت ر كفثر333 حصة.

- وذتساير  : وسنت وذتساير ذلساتا 
وذفردي زينب , وذساتا هيجر تظاف ا 
وذساتا ولخت ر كفثر ملتا غير محتادا 

مع   وذصالحايت وملطل ة .
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 - وذسنة ومليذاة   : من فينو  ني ر إلى 
31 ديسمبر .

 - وألربيح : %5 ذالحتايط وذ يتفني 
اوذبيقي إمي  فزع ا إمي  ن ل أا  فضع 
نحت والحتايط حسبمي   رره ولجمع 

وذحيم.
نم تسجال وذشركة بيذسجل   -  II
رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور  وذتجيري 

83ا539 .
من أجل وذتلخاص اوإلشهير

517 P

 SOCIETE AOULAD BEN ALI
 DES TRAVAUX SABTRAV

SARL
 نأسيس شركة 

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
بمت نة  مسجل  ا   2022 ميرس   31
لوت  شركة  نأسيس  نم  شفشيان 
مسؤاذاة محتادا خصيئصهي كيذتيلي : 
 SOCIETE AOULAD  : وذتسماة 
 BEN ALI DES TRAVAUX

.SABTRAV  SARL
رأسميذهي قتره : 30.000 درهم.

داور وملنصفرا   : م رهي والجتميعي 
وذحلاي جميعة وملنصفرا شفشيان.

من  سنة   99  : وذشركة  متا 
وذتأسيس وذنهيئي. 

وملفضفع :
 نيجر.

 وألشغيل وملختلفة ا وذبنيء.
باع مستلزميت متنفعة.

وذرأسميل والجتميعي ا وذشركيء :
م سمة  درهم,   30.000 في  حتد 
إلى 300 حصة وجتميعاة مفزعة على 

وذشكل وذتيلي :
وذرحمين  عبت  وذصحير  وذسات 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
وذسيكن   , مغربي  702ا3.  رقم ل س 
ومليلحة  اود  وذحلاي  وملنصفرا  داور 
حصة   150 شفشيان  متلك 

وجتميعاة.
عبتوذسالم  وذصحير  وذسات 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
وذسيكن  مغربي   39318 س  ل  رقم 
بتاور وملنصفرا وذحلاي وملنصفرا اود 
حصة   150 ملحة شفشيان  متلك 

وجتميعاة.

وذتساير : نم تحاين وذسات وذصحير 

وذصحير  اوذسات  وذرحمين  عبت 

عبتوذسالم مسير ن ذلشركة ملتا غير 

محتادا.

وألربيح : كلهي ذفيئتا وذشركيء, بحت 

ت ص وملتخروت وذ يتفتاة 5%.

من  نبتتئ   : والجتميعاة  وذسنة 

31 ديسمبر من  فينو  ني ر ا ننتهي في 

كل سنة مي عتو وذسنة وألالى نبتتئ 

من نيريخ وذتأسيس.

نم وإل توع وذ يتفني بكتيبة وذضبط 
بشفشيان والبتتوئاة   بيملحكمة 

رقم  نحت   2022 ميي   12 بتيريخ 

.55/2022

519 P

وئتميتاة كفتفيسكف ش م م

والستشيرا وذ يتفتاة اولجبيئاة

محيسب محتمت من طرف وذتاذة

وذهينف : 0.55ا.05.22.59

www-fiduciaire-confisco.ma

كرون سكيرفيس
ش م م

CROWN SCARVES

SARL

نأسيس شركة
في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
نم نأسيس وذ يتفن   ،2022 أبريل   8

وألسي�سي ذشركة محتادا وملسؤاذاة 

خصيئصهي كيآلتي : 

وذتسماة : كران سكيرفيس.

وستغالل   : والجتميعي  وذغرض 

اإتتيج  اوذنساج  ذلخايطة  ارشة 

وملالبس اخيصة وألاشحة اوملنيد ل.
زت ة وحمت   13  : ومل ر والجتميعي 
وألال  وذطيبق  وألذب  إقيمة  وملجيطي 

وذرقم 8 وملحيريف وذتور وذباضيء.

وملتا : 99 سنة.

 100.000  : والجتميعي  وذرأسميل 

1000 حصة ب امة  درهم م سم إلى 

100 درهم ذكل اوحتا، ذفيئتا سيرا 

وذراي  أسميء  حصة،   330 وذراي 

0ا3  شهات  اخت جة  حصة   330

حصة.

سيرا  وذساتا  عانت   : وذتساير 

أكتفبر   2 بتيريخ  وملزدودا  وراي، 

وذسيكنة  وذباضيء،  بيذتور   ،1989

شيرع   2 وذرجيء  حي  وذباضيء،  بيذتور 

 ،191 وذرقم  وملسيعتا،  وذ فوت 

غير  ملتا  ذلشركة  منفردا  كمسيرا 

محتادا.

فينو  من  نبتتئ   : ومليذاة  وذسنة 

 ني ر إلى 31 ديسمبر.

بيملركز  نم   : وذ يتفني  وإل توع 

وذباضيء  بيذتور  ذالستثمير  ولجهفي 

اوذت اات   2022 ميي   11 بتيريخ 

بيذسجل وذتجيري ذلمحكمة وذتجيرية 

بيذتور وذباضيء نحت رقم 2789ا5 
م تطف ا باين

520 P

 ABOUAKIL ABDERRAHIM

PHARMACIE ESSALAM
SARL AU

وذسجل وذتجيري 30539

نأسيس شركة
- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
16 ديسمبر 2019، نم إ توع وذ يتفن 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

وملحتادا بشريك احات لوت وملميزوت 

وذتيذاة :

 ABOUAKIL  : وذتسماة 

 ABDERRAHIM PHARMACIE

.ESSALAM

مستفصف  تشغال   : وذهتف 

صاتذاة.

س  بلفك   122: والجتميعي  ومل ر 

حسناة 2 وذحيذاي وملحمت ة. 

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

1.000ا5.ا  في  محتد  والجتميعي 

حصة  10ا.5ا  إلى  م سم  درهم 

درهم   100 فئة  من  وجتميعاة 

ذلفوحتا، مكتتبة ا محررا بيذكيمل. 

 وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .

نم تحاين وذساتا عبت   : وذتساير 

وذرحام أبف ع ال مسير ذلشركة ملتا 

غير محتادا.

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم   -II

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

بيملحمت ة، بتيريخ 16 ميي 2022. .
ملخص قصت وذنشر

521 P

 AMANI DEVELOPPEMENT 

 SARL
نأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  ع ت  بم ت�سى   -  I
في13 أبريل 2022، نم إ توع وذ يتفن 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

وملحتادا. ا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 AMANI  : وذتسماة 

. DEVELOPPEMENT SARL

وذهتف : غرض وذشركة في وملغرب 

شروء  وذح يروت،  نطفير   : اولخيرج 

مبنى  أا  ع ير  أي  نأجير  ا  باع  ا 

أا  وقتنيء  شركة وذبنيء.  قيبل ذلن ل، 

وذبنيء.وملفود  اح فق  وألرو�سي  نأجير 

وذبنيء. اكذذك  وذح يرية  اوألداوت 

وذشركة  ذسير  وذالزمة  وذبنيء  أعميل 

وذت سام.  أعميل  سلس،  تحف  على 

وذتحيقت من وذبيطن

 والستيرود اوذتصت ر.

شيرع   332  : والجتميعي  ومل ر 
 21 رقم   5 وبروهام وذرادوني وذطيبق 

عنت فافنتي وذتور وذباضيء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

 100.000 في  محتد  والجتميعي 

حصة   1000 إلى  م سم  00.درهم 

وجتميعاة من فئة 100 درهم ذلحصة 

وذفوحتا، مكتتبة ا محررا بيذكيمل ا 

مفزعة ذفيئتا :
زينب طلحتي  200 سهم.

مريم طلحتي  200 سهم.

فيطمة وذزهروء طلحتي  200 سهم.

عبات هللا طلحتي 00ا سهم.

وملجمفع 1000 سهم.
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وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .

وذشركة  تحاين  نم   : وذتساير 

انت رهي : وذساتا زينب طلحتي امريم 

طلحتي بتفقاع وذساتا زينب طلحتي أا 

بتفقاع وذساتا مريم طلحتي.مسير ن 

ذلشركة.

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم   -II

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

أبريل   28 بتيريخ  وذباضيء،  بيذتور 

 et رقماا152  نحت   ،.2022

1753ا5
ملخص قصت وذنشر

522 P

MY BEAUTY CENTER 
 SARL AU

نأسيس شركة
- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
نم إ توع وذ يتفن   ،2021 ديسمبر  ا 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

لوت  ا  اوحت  شريك  وملحتادا 

وملميزوت وذتيذاة :

 MY BEAUTY  : وذتسماة 

.CENTER SARL AU

 : ذلشركة   وذرئي�سي  وذنشيط 

وذحني ة بيلجميل.
ومل ر والجتميعي : 5 زت ة دكسمفد 

وذتور  بنجت ة   2 وذش ة   1 وذطيبق 

وذباضيء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

درهم   100.000 والجتميعي محتد في 

وجتميعاة  حصة   1000 إلى  م سم 

من فئة 100 درهم ذلفوحتا، مكتتبة 

ا محررا بيذكيمل ا مفزعة ذفيئتا :

وذساتا منيل بيضر : 1000 حصة 

وجتميعاة. 

وملجمفع : 1000 حصة وجتميعاة.

وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .

نم تحاين وذساتا منيل   : وذتساير 

بيضر مت را فرًد ة ذفترا غير محتادا 

ابتفقاع  اوسحة  بسلطيت  نتمتع 

احات . 

نم وإل توع وذ يتفني بيذسجل   -  II

وذتجيري رقم 526227 ذتى وملحكمة 

بتيريخ وذباضيء،  بيذتور   وذتجيرية 

رقم  نحت   2021 ديسمبر   20  

.…805060
ملخص قصت وذنشر

523 P

J&C SAMITSHOP
SARL

نأسيس شركة
بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

نم نأسيس شركة   2021 أكتفبر   21

بيملفوصفيت وذتيذاة  :

شركة محتادا وملسؤاذاة.

 J&C SAMITSHOP  : وذتسماة  

.SARL

 ومل ر والجتميعي  : متجر رقم 1/ب 

مكرر ن يطع زت ة شرودا   12 عميرا 

وذتور  بفركفن  سحات  واالد  زت ة  ا 

وذباضيء.

اباع  شروء   : والجتميعي   وذهتف 

وملالبس.

وذرأسميل  :  100.000 درهم.

مانة صمات  وذساتا   : وذتساير  

اوذسات جميل صيمت.

وملتا  : 99 سنة.
وذسجل وذتجيري رقم  :   2983ا5 

بتيريخ 13 ميي 2022.

524 P

 TENDANCE

ENTERTAINMENT MAROC
 SARL AU

نأسيس شركة
- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
نم إ توع وذ يتفن   ،2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

وذفحات وذشريك  لوت   وملحتادا 

 ا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 TENDANCE  : وذتسماة 

 ENTERTAINMENT MAROC

.SARL AU

إدورا وملنيسبيت ان ت م   : وذهتف 

ختميت فناة.

عالل  شيرع   : والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق   1 أ  وذفي�سي عميرا وألطل�سي 

وألال مكتب رقم 2 مروكش.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

درهم   10.000 في  محتد  والجتميعي 

100 حصة وجتميعاة من  م سم إلى 

مكتتبة  ذلفوحتا،  درهم   100 فئة 

امحررا بيذكيمل ا مفزعة ذفيئتا :

 GREGORY GERARD وذسات 

GIBON 100 حصة.

وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .

 GREGORY وذسات   : وملسير 

 GERARD GIBON

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم   -II

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

بمروكش، بتيريخ 5 ميي 2022.، نحت 
رقم  125161.

ملخص قصت وذنشر

525 P

STE INSPIRTILES
 SARL AU

نأسيس شركة
- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
نم إ توع وذ يتفن   ،2022 أبريل   28

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

أميتة  في  اوحت  بشريك  وملحتادا 

بيذتور  وذتجيرية  ذلمحكمة  وذسجل 

وذباضيء ا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 STE INSPIRTILES«  : وذتسماة 

»SARL AU

وذهتف : 

نجيرا.

ذالستيرود  اساط  أا  نيجر 

اوذتصت ر.

شيرع مرس   26  : ومل ر والجتميعي 

1 وذتور  وذطيبق   3 رقم  سلطين 

وذباضيء.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

والجتميعي محتد في مئة أذف درهم 

م سم إلى 1000 حصة وجتميعاة من 

مكتتبة  ذلفوحتا،  1000.درهم  فئة 

امحررا بيذكيمل ا مفزعة ذفيئتا :

 1000 قصتي  تفروذت ن  وذسات 

حصة.

 وملجمفع : 1000 حصة.

وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 

والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر.

نم تحاين وذسات مت ر   : وذتساير 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  وذشركة 

بشريك اوحت … 

اذت  قصتي  تفروذت ن  وذسات 

جنساة  من  ا197،  فينو  ني ر  في 

وملغرباة، حيمل رقم وذبطيقة وذفطناة 

م ام في حي وذبيهاة   IB42719 رقم 

وذزت ة 05 وذرقم 03 وذف اه بن صيلح

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم   -II

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

 2022 5 ميي  بتيريخ  بيذتور وذباضيء، 

نحترقم 2181ا5.
ملخص قصت وذنشر

526 P

 SOCIETE AL FADILA

LITTAAMIR SARL
RC 535131

ICE 003018184000090

TP 35785505 IF 52438144

 نأسيس شركة
- بم ت�سى ع ت عرفـي مؤرخ في   I
نم إ توع وذ يتفن   ،2022 فبرو ر  ا1 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وذتأسي�سي 

وملحتادا ا لوت وملميزوت وذتيذاة :

 SOCIETE AL FADILA : وذتسماة

.LITTAAMIR SARL
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وذهتف : هتف وذشركة في وملغرب 

بيسمهي أا  سفوء  اكذذك في ولخيرج، 

تايبة عن وذغير أا في وملشيركة، مي  لي :

 وذترايج وذح يري بكل هذه وذتكفينيت

اكذذك جماع وألعميل وذتجيرية.

نصت ر،  وستيرود،  باع،  شروء، 

نركاب،  نفزيع،  دروسة،  تسفيق، 

ننظام،  ختم،  صايتة،  نفريت، 

إرسيذاة، أعميل إنشيئاة، إدورا فناة 

مركزية.

بشكل عيم، وقتنيء انأجير اإنشيء 

جماع وملصينع اوذفرش أا غيرهي من 

أجل نح اق غرض وذشركة،

وذتجيرية  وذحالميت  جماع  إنشيء 

اعملايت  والختروع  بروءوت  اجماع 

احايزتهي  احفظهي  وذتصناع 

غير  أا  مبيشر  بشكل  اوستغالذهي 

مبيشر.

وذحملايت  جماع  أعم،  ابشكل 

من أي تفع قت نكفن مرنبطة بشكل 

بيألهتوف  مبيشر  غير  أا  مبيشر 

وملذكفرا أعاله أا وذتي قت تحزز تمف 

وذشركة.

وملحيمالت  جماع  عيم،  بشكل 

وذتجيرية  أا  ومليذاة  أا  وذصنيعاة 

وملتحل ة  وملن فذة  غير  أا  وملن فذة 

من  أعاله،  وملذكفرا  وألهتوف  بأحت 

وملحتمل أن تحزز نطفير وذشركة.

 - وذتور وذباضيء   : ومل ر والجتميعي 
82 زت ة سفماي ش ة 16 حي وذنخال.

من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

نأسيسهي وذنهيئي.

وذرأسميل   : والجتميعي  وذرأسميل 

.300.000.00 في  محتد  والجتميعي 

حصة   3000 إلى  م سم  درهم 

100درهم  فئة  من  وجتميعاة 

ذلفوحتا، مكتتبة ا محررا بيذكيمل 

:   تم وملفقحفن أدتيه  وملسيهمة 

مسيهمة ذهذه وذشركة بيملبلغ وذن تي 

وذتيلي، اهف :

 150.000 وذسات حمات سنفني  

درهم.

 150.000 وذسات وذبتواي وذيزول  

درهم.

وذسنة والجتميعاة : نبتتئ وذسنة 
والجتميعاة من فينو  ني ر اننتهي في 

31 ديسمبر .
وذسات   - تحاين  نم   : وذتساير 
ولجنساة،  مغربي  سنفني،  حمات 
في  مزدود   ،CIN N° BH 110046
بيذتور  اي ام  م   15/11/1967
وذباضيء نجزئة  يسمين شيرع بنغيزي 

رقم 20 كيذاففرتاي.
مغربي  وذيزول  وذبتواي  وذسات 
ولجنساة CIN N° Q271702 مزدود 
بخريبكة  اي ام   1988 أبريل   01 في 
1650 نجزئة وذفتو مسيرون ذلشركة.

نم وإل توع وذ يتفني بيذسجل   -  II
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 
ميي   18 بتيريخ  وذباضيء،  بيذتور 

2022 نحت رقم3361ا5.
ملخص قصت وذنشر

527 P

VINCI INTERIORS
نــــأ سـيـس

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذتور وذباضيء بتيريخ 11 ميرس 2022 
ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  اضع  نم 
بيملميزوت  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وذتيذاة:
 VINCI INTERIORS  : وذتسماة 

.SARL
 CONSEIL  : والجتميعي  وذهتف 
 DE GESTION CONSEIL
 EN ARCHITECTURE
 D’INTERIEUR, AGENCEMENT,
 DESIGN D’ESPACE ET

.DECORATIONINTERIREUR
ومل ر والجتميعي : 5 شيرع عبت هللا 
بن  يسين عميرا بلاتان طيبق 5 رقم 

5 وذتور وذباضيء. 
من نيريخ  سنة وبتتوء   99  : وملتا 

وذتأسيس.
محتد  وذرأسميل   : وذرأسميل 
 500 إلى  درهم م سمة  في100.000 
ذلحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 
وذفوحتا محررا ا مسنتا إلى وذشريك 

أالال وذساتا : تتى حشيد. 

100 درهم   ا500 حصة من فئة 
ذلحصة وذفوحتا محررا ا مسنتا إلي 
: وحت ودري�سي  وذشريك أذتيني وذسات 

وشرقي.  
ذالحتايط وذ يتفني   %  5  : وألربيح 
سفوء  وذشركيء  ن ت ر  اوذبيقي حسب 

 فزع أا  ن ل.
وذسات  تحاين  نم   : وذتساير 
اوذساتا كمسير ن ذلشركة ملتا غير 

محتادا
 وحت ودري�سي وشرقي ا تتى حشيد.
نـم تسجال وذشركة بيذسجل   -  2
رقم  نحت  بيذتوروذباضيء  وذتجيري 

3301ا5 بتيريخ 18 ميي 2022.
باين مختصر

528 P

 CENTRE MAROC 
 CHANTIER

 S.A.R.L
نأسيس شركة

اضع   2022 ميي   10 بتيريخ  نم 
قيتفن منظم ذشركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة :
 وألهتوف :

• م يال وألعميل وملختلفة أا وذبنيء، 
ولحضرية، وذطرق  وذطرق،   أعميل 
مايه  وألتيبيب،  وذصحي،  وذصرف 

وذشرب، وذحزل، وذطالء، وذهايكل.
محرك  مع  حفير  أا  لحيم   

ماكيتاكي. 
• م يال وذتركابيت وذكهربيئاة. 

• م يال وذسبيكة. 
 وستيرود انصت ر.

مصنع وذزجيج.
 مصنع وملفود وذبالستاكاة.

 ،786 رقم   : والجتميعي  ومل ر 
طريق وسفي  وملسير،   2 وملكتب رقم 

مروكش.
سنة نبتتئ من نيريخ   99  : وملتا 

وذتأسيس وذنهيئي ذلشركة.
وذرأسميل والجتميعي : 1.000.000 
درهم م سمة على 10.000 سهم من 

فئة 100 درهم مفزعة كيآلتي :
وذسات : علي وذحلفي  5000 حصة.

وذسات : عبت وذحزيز ذكريتا 5000 
حصة.

من فينو  ني ر إلى   : وذسنة ومليذاة 
31 ديسمبر. 

 وإلدورا : تساير من طرف وذسات  :
عبتوذحزيز  ا  وذحلفي  علي  وذسات 

ذكريتا.
كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذضبط ذلمحكمة وذتجيرية بمروكش 

بتيريخ 18 ميي 2022 رقم 135855.
529 P

ICHRAK JEWELRY SARL 
وذرأسميل والجتميعي 100.000

ومل ر والجتميعي : وذتور وذباضيء حي 
وذحافن وذزواية ازت ة و تي فلمين 

اشيرع وذفتوء 
وذسجل وذتجيري عتد : 379683
وذتحريف وذضريبي : 5ا207951
نأكات افيا وذشريك وملؤسس - 
 -نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة 
 نأكات بخلفمنصب وملت ر اتحاين 

مت ر جت ت انحت ت مهيمه - 
ولجمع  محضر  بم ت�سى   -I
شركة  ذلشركيء  وذحيدي  غير   وذحيم 
بتيريخ  ICHRAK JEWELRY SARL 
 29 ديسمبر  2021، اوذذي قرر فاه 

خصفصي مي  لي :
وملؤسس  وذشريك  نأكات افيا   (1

وملرحفم وذحبيس نروب ومحسكري ؛
2) نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة ؛
وألسي�سي  وذ يتفن  تحت الت   (3

ذلشركة ؛
وملت ر  منصب  بخلف  نأكات  ا) 
اتحاين وملت ر ولجت ت وذساتا شاميء 
انحت ت   CIN n° BE810052وذغرس

مهميمهي ؛
5) وعتميد قفوتين جت تا بيذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة.
6) وذسلطيت.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
2022 نحت  10 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

عتد ا82360.
ذلم تطف اوذباين

530 P
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AMBRE APPART 
SARL

وذرأسميل والجتميعي 100.000
 ومل ر والجتميعي :وذتور وذباضيء 
حي بفركفن زت ة ركروكة وقيمة 

الكفرتيش
 ش ة رقم 01 وذطيبق وذسفلي عميرا 

02
وذسجل وذتجيري عتد : 350239
وذتحريف وذضريبي : 18770539

نأكات بتحت ت وألسهم بحت ن سام 
وذتركة - 

 -نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة 
- تحاين وملسير وذفحات ذلشركة

 I - بم ت�سى محضر ولجمع وذحيم 
 SARL ذشركة  ذلشركيء  وذحيدي  غير 
أبريل   20 بتيريخ   AMBRE APPART
خصفصي  فاه  قرر  اوذذي   ،2022 

مي  لي :
بحت  وألسهم  بتحت ت  نأكات   - 1ـ 

ن سام وذتركة.
2 - نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة.
- تحت الت في وذ يتفن وألسي�سي   3

ذلشركة.
تحاين مسير وذشركة وذفحات   - ا 
وذساتا تفول وذس يط مسيرا جت تا 

انحت ت مهميمهي
شكل  بتحت ل  والعتروف   -  5
 SARLAU إلى   SARL من  وذشركة 
بيذ يتفن  جت تا  قفوتين  وعتميد 

والسي�سي ذلشركة.
6 - وذسلط.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
2022 نحت  17 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

عتد 326ا82.
531 P

ARDVEST 
SARL 

وذرأسميل والجتميعي 200.000
ومل ر والجتميعي : وذتور وذباضيء 69 
زت ة وذريحين حي وذروحة بفساجفر 

وذسجل وذتجيري عتد : 233119
وذتحريف وذضريبي : 0260013ا

نأكات بتحت ت وألسهم بحت ن سام 
وذتركة

 نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة

 وست يذة مسير اتحاين مسير جت ت
ولجمع  محضر  بم ت�سى   -  I  
شركة   ذلشركيء  وذحيدي  غير  وذحيم 
أبريل   20 بتيريخ   ARDVEST SARL
خصفصي  فاه  قرر  اوذذي   ،2022

مي لي :
بحت  وألسهم  بتحت ت  نأكات   -  1

ن سام وذتركة.
2 - نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة
- تحت الت في وذ يتفن وألسي�سي   3

ذلشركة.
وذشركة  مسير  وست يذة   - ا 

وذساتا تفول وذس يط من مهيمهي.
تحاين مسير وذشركة وذفحات   -  5
جت تا  مسيرا  وذهرقيم  ريم  وذساتا 

انحت ت مهميمهي.
والسي�سي  بيذ يتفن  تحت الت   -  6

ذلشركة
7 - وذسلطيت. 

وذ يتفني ذتى كتيبة  نم وإل توع   
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
2022 نحت  12 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

عتد 823917.
ذلم تطف اوذباين

532 P

 DEVELOPPEMENT
 DES EXPORTATIONS

 DES PRODUITS
 ALIMENTAIRES DU

MAROC   DEPALIM SARL
وذرأسميل والجتميعي 100.000

 ومل ر والجتميعي :وذتور وذباضيء زت ة 
سلامين وذفيري�سي

وذسجل وذتجيري عتد : 1ا82ا2
 وذتحريف وذضريبي : 6512اا0ا

نأكات افيا وذشريك وملؤسس
 نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة 

وس يذة وملسير 
 تحاين مسير جت ت انحت ت مهيمه 

ولجمع  محضر  بم ت�سى   -  I
شركة  ذلشركيء  وذحيدي  غير  وذحيم 
DEPALIM SARL  بتيريخ 29 ديسمبر  
فاه  قرر  اوذذي  اوذذي   ،2022

خصفصي مي  لي :

وملؤسس  وذشريك  نأكات افيا   (1
وملرحفم وذحبيس نروب ومحسكري ؛

2) نفزيع جت ت ذرأسميل وذشركة ؛
وألسي�سي  وذ يتفن  تحت الت   (3

ذلشركة ؛
عبت  مسيروذسات  وست يذة  ا) 

وذرحام مخلص ؛
وذسات  ولجت ت  وملسير  تحاين   (5
انحت ت  ومحسكري  نروب  ودريس 

مهميمه؛
 6) وذسلطيت.

وذ يتفني ذتى كتيبة  نم وإل توع   
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
2022 نحت  10 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

عتد 823603.
ذلم تطف اوذباين

533 P

د فون وألستيل أمين محففظ

مفثق بيذتور وذباضيء

زت ة أبف عالء زهر اثيبت بن قرا

إقيمة إسميعال، وذطيبق وذثيني، حي 

وملستشفايت

وذتور وذباضيء

وذهينف 05.22.86.58.66 

 LE PETIT PALAIS
IMMOBILIER SARL

 Au capital de 5.000.000 
DIRHAMS

 Siège Social  : Casablanca, 26
 Avenue Mers Sultan Etage 1

 Appartement N°3
 Registre de commerce numéro 

: 469889
Identifiant Fiscal 45927660

محي نة نففيت ولحصص والجتميعاة
وس يذة وملسير 

 تحاين مسير جت ت 
 وعتميد قفوتين جت تا بيذ يتفن 

والسي�سي
نففيت  ع ت  بم ت�سى   -  I
 LE ذشركة  والجتميعاة  ولحصص 
 PETIT PALAIS IMMOBILIER
SARL من طرف وذسات  يسين وذحلمي 
ذفيئتا وذسات عبت وذرحام وذبطافي 
من  محرر   ،2022 وبريل   06 بتيريخ 
مفثق  محففظ  أمين  وألستيل  طرف 

بيذتور وذباضيء.

بم ت�سى محضر ولجمع وذحيم   -II

 LE PETIT PALAIS غير وذحيدي ذشركة

IMMOBILIER SARL بتيريخ 6 وبريل 

2022، محرر من طرف وألستيل أمين 

محففظ مفثق بيذتور وذباضيء اوذذي 

قرر فاه خصفصي مي  لي :

ولحصص  نففيت  محي نة 

والجتميعاة.

وذسات  يسين  وملسير  وست يذة 

وذحلمي.

وذسات  جت ت  مسير  تحاين 

 CIN N° وذبطافي    وذرحام  عبت 

.(C72200ا

وذشركة  شكل  بتحت ل  والعتروف 

.SARLAU ولى SARL من
بيذ يتفن  جت تا  قفوتين  وعتميد 

.SARLAU وألسي�سي ل

وذسلطيت.

وذ يتفني ذتى كتيبة  نم وإل توع   

بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

2022 نحت  10 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

عتد 823601.

534 P

 Sté GERMAN PLUS

 FORMATION ET

COACHING
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

بشريك احات

رأسميذهي 250.000 درهم

 ومل ر والجتميعي : 57 زت ة أحمت 

نفكي رقم 2 وذطيبق 1 وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري : 381715 

وذزييدا في رأسميل وذشركة
تغايروت قيتفتاة حسب وذ يتفن 

ولجت ت 10.ا2
وذفحات  وذشريك  قرور  عن  بنيءو 

 Sté GERMAN PLUS ذشركة 

 »FORMATION ET COACHING

بتيريخ احات  بشريك   ش.م.م 

 12 فبرو ر 2022، قت :
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وذشركة  رأسميل  في  وذزييدا  قرر 
ذرفحه  درهم   150.000 قتره  بمبلغ 
 250.000 إلى  درهم   100.000 من 
ل  إصتور  طريق  عن  لذك  ا  درهم، 
 100 فئة  من  جت تا  حصة   1500

درهم ذلفوحتا.
في  ذلزييدا  وذنهيئي  وإلتجيز  أثبت 
وذرأسميل وملذكفر، اوذذي حّتد حيذاي 
 2500 إلى   250.000 م سمة  في 
100 درهم  حصة وجتميعاة من فئة 

ذلفوحتا محررا بيذكيمل.
 ا علاه نم تحت ل وذفصفل 6 ا 7 

من وذنظيم وألسي�سي ذلشركة.
2 ) نم وإل توع وذ يتفني ذتى كتيبة 
بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
نحت   2022 ميرس   08 في  وذباضيء 

رقم 0ا8159.
من أجل وإل جيز ا وذباين

535 P

 CANTOR HOTEL
 DEVELOPMENT MASSIRA

S.A.R.L.A.U
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

لوت وذشريك وذفحات 
رأسميذهي 9.000.000 درهم

ومل ر : 6 شيرع حسن سكتي ني، 
ساتي بلافط – وذتور وذباضيء

وذسجل وذتجيري عتد : 817ا35
إعالن عن تغاير ومل ر والجتميعـي

وستثنيئي  محضر  بم ت�سى 
قررت   ،.2022 ميرس   8  فم 
 CANTOR HOTELS شركة 
 DEVELOPMENT MASSIRA
أعاله  بإسهيب  وملحرفة   S.A.R.L.A.U

مي  لي :
شيرع   6  : تغاير م ر وذشركة من 
حسن سكتيني، ساتي بلافط، وذتور 
ولخضروء   مسيرا  شيرع  إلى  وذباضيء 
وذتور   - وملحيرف  تفرميتتي  زت ة 

وذباضيء.
- تغاير وذبنت 5 ذل يتفن وألسي�سي. 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  -نم   
ميي   16 بتيريخ  بيذباضيء  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 106ا82.
536 P

 LA GRIFFE LABELING 
MAROC

نحفيل ومل ر والجتميعي
بمفجب ع ت عرفي مؤرخ بيذباضيء 

مسجل  ا   2022 فبرو ر  فينو   فم 

 LA « بنفس وملت نة قرر مسير شركة

 »GRIFFE LABELING MAROC

اوذشريك  وملهيم  محتادا  شركة 

وذفح ت لوت ومل ر وذرئي�سي  :

 Parc d’Activité Oukacha,

 Boulevard Moulay Slimane

 Plateau n°C6 Immeuble C-3

 ,Allée des Lauriers Casablanca

مي  لي  : 

 -Iنحفيل ومل ر والجتميعي إلى : 

 106, Lotissement Al Badr,  

 n°9 2eme Étage Ain Sebaa

Casablanca
من وذ يتفن  ا  تحت ل ومليدا   -  II  

وألسي�سي ذلشركة.

وإل توع   : نم وإل توع وذ يتفني ذتى 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

2022 ا نحت  13 ميي  بيذباضيء  فم 
رقم 1ا8339.

ذلنشر ا وذباين

537 P

NT CONSULTING
ن ت كفنسالتين

شركـة محتادا وملسؤاذاة

 رأسميذهي 100.000 درهم

مكتب 15ا ناكنفبيرك طريق 

وذنفوصر  وذتور وذباضيء

بم ت�سى متواذة ولجمحاة وذحيمة 

 13 بتيريخ  وملنح تا  وذحيد ة  وذغير 

نحسين  أجل  من  ا   2021 ديسمبر 

اضحاة وذشركة ومليذاة قرر وذشريك 

وذفحات :

وملرحلة وألالى رفع رأسميل وذشركة 

 815.000 إلى  درهم   100.000 من 

7150حصة  خلق  بيذتيلي  ا  درهم 

.
ًَ
جت تا

 ايصبو وذرأسميل محتدو في 8150

حصة أسنتت ذلشريك وذفحات.                             

 وملرحلة وذثيتاة نخفاض رأسميل 
إلى  درهم   815.000 من  وذشركة 
تحفيض  درهم عن طريق   100.000
في  نظهر  وذتي  والجتميعاة  ولخسيئر 
ومليزوتاة وذحمفماة ا بيذتيلي نخفاض 

7150حصة ًَ 
ايصبو وذرأسميل محتدو في 1000 
حصة أسنتت ذلشريك وذفحات .                                                                       

نحفيل ومل ر وإلجتميعي ذلشركة :
مكتب      : من وذحنفون وذ ت م:   
وذنفوصر   طريق  ناكنفبيرك  15ا 

وذتور وذباضيء .
   إذـى

 وذحنفون ولجت ت   :    عميرا ونريفم 
رقم ا37 إقيمة منيزل وملامفن وذطيبق 

5 شيرع عبت وملفمن  وذتور وذباضيء.
نحت ت وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة
.LA MISE A JOUR DES STATUTS

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذكبرى  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
رقم: نحت    2022 ميي   17  بتيريخ 
 192ا82.                                                                                                             

من أجل وذتخلاص ا وإلشهير 

538 P

STE FIDAFCO
SARL

 COMPTABLE AGREE
 GSM : 0662 55 12 40

YAHYA IMMOBILIER شركة
ش.م .م

باع ولح فق والجتميعاة
تحت ل وذبنفد  وملتحل ة بيذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة
بتيريخ  عرفاة  ع فد  بم ت�سى 
بيذباضيء،   2022 أبريل   28
 YAHYA « شركة  شركيء  قرر 
محتادا  IMMOBILIER«  شركة 

وملسؤاذاة مي  لي  : 
طرف  من  والجتميعي  ولحق  باع 
ذفيئتا  وذهيدي  عبت  زركي   وذسات 
وذسات زركي عبت والذه وذذي يشمل 

500 حصة كيملة.
تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة   -  
من  شركة محتادا وملسؤاذاة لوت 
محتادا  شركة  إلى  احات  شريك 

وملسؤاذاة .

 وإلدورا :  تسير وذشركة من طرف 

وذسات زركي عبتوذهيدي اوذسات زركي 

عبت والذه.

بإمضيء  وذشركة  نلتزم  وإلمضيء: 

وذهيدي عبت  زركي  وذسات   وملسير ن 

 أا وذسات زركي عبت والذه.            

تحت ل بنفد وذ يتفن وألسي�سي    -  

ذلشركة.    

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحث رقم 169ا82.

539 P

STE FIDAFCO SARL

مكتب ولحسيبيت ا والستشيرا وذ يتفتاة

0662 55 12 0ا - 0522 72 30 39

وذتور وذباضيء

  CONCEPT CERAME شركة
 ش.م .م

وذرفع ا وذزييدا في رأسميل وذشركة

تحت ل بنفد وذ يتفن وألسي�سي 
ذلشركة

وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 

 2022 ميرس  ا1  بتيريخ  والستثنيئي 

شركة شركيء  قرر  بيذباضيء، 

شركة      CONCEPT CERAME

رأسميذهي  وملسؤاذاة  محتادا 

والجتميعي  م رهي  درهم   2000000

:6ا  شيرع ساتي عبت وذرحمين حي 

وذروحة  وذباضيء مي  لي :

رأسميل  في  وذزييدا  ا  وذرفع   

وذشركة بمبلغ قتره 2000000 درهم 

ثمن  حصة   20000 على  م سمة 

درهم ذاصبو   100 ولحصة وذفوحتا 

درهم  000000ا  وذشركة  رأسميل 

ثمن  حصة  0000ا  على  م سمة 

ولحصة وذفوحتا 100 درهم.

تحت ل بنفد وذ يتفن وألسي�سي ذل

شركة                                                               

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 في  وذتجيرية بيذتور وذباضيء 

2022 نحث رقم 086ا82.

540 P
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 PALAIS DE LA LINGERIE
شركة محتادا وملسؤاذاة

رأسميذهي  1.250.000  درهم 
م رهي وإلجتميعي :91-93 شيرع 

محمت ولخيمس وذباضيء
بم ت�سى متواذة ولجمحاة وذحيمة 
 12 بتيريخ   وملنح تا  وذحيد ة  وذغير 
متيبحة  وذشركيء  قرر   2022 أبريل 
نشيط وذشركة رغم أهماة ولخسيئر 
رأسميل  ثالث أربيع     ¾ وذتي نتحتى 

وذشركة والجتميعي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  II
وذضبط بيملحكمة وذتجيرية بيذباضيء  
رقم  نحت   2022 ميي   13 بتيريخ 

.833991
من أجل وذتخلاص اوإلشهير

541 P

BMX MARKETS
ش.م.م لوت شريك احات 

رأسميذهي 10.000 درهم
زت ة جحفر وبن حبيب إقيمة وملشرق 

طيبق 1 ش ة 3 بفركفن وذتور 
وذباضيء

اوفق   2022 أبريل   13 بتيريخ   -  1
وذسات إبروهام ساميلي على وست يذة 
وذسات رشات زكي  من مهيمه كمسير 
احاًتو  مسيًرو  تفسه  اعين  ذلشركة 
اذفترا  وذصالحايت  بكيفة  ذلشركة 
ابذذك نصبو وذشركة  غير محتادا. 
ذلسات  وذفردي  بيذتفقاع  ملزمة 

إبروهام ساميلي.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  2
وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية بيذتور 
وذباضيء بتيريخ 13 ميي 2022   نحت 

رقم 833992.
من أجل وذتخلاص ا وإلشهير

542 P

مكتب وألستيل حبيب محمت

مفثق

زواية شيرع وذترفففي اطريق محمت وذ رى 

وذطيبق وذثيني رقم 6 - اجتا

وذهينف : 97 80 68 8ا/0536 26 68 0536

فيكس : 18 07 70 0536

 CLINIQUE AMANA
 ACHARK ONCOLOGIE

OUJDA
SARL

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

بم ت�سى ع ت رسمي نل يه وألستيل 
بتيريخ  بفجتا  مفثق  محمت  حبيب 
وذسات ن  ففت   ،2022 أبريل   19
ذفيئتا  بنافنس اطابي محمت  غيزي 
وذساتنين علمي حسني دتاي اذهي�سي 
1500 حصة وجتميعاة من  فتحاة، 
وذتي  والجتميعاة  ولحصص  مجمفع 
وملسؤاذاة  لوت  وذشركة  في   ملكهي 
 CLINIQUE اوملسميا  وملحتادا 
 AMANA ACHARK ONCOLOGIE
OUJDA SARL رأسميذهي 1.000.000 
والجتميعي  م رهي  اوذكيئن  درمي 

بفجتا، 6، زت ة سحت زغلفل.
وذحيم  ولجمع  متواذة  بم ت�سى 
 ،2022 أبريل   19 بتيريخ  والستثنيئي 
محضره  من  أصلاة  نسخة  اضحت 
في  محمت،  حبيب  وألستيل  بمكتب 

تفس وذافم، ن رر مي  لي :
بنافنس  غيزي  وذسات ن  تحاين 
اطابي محمت كمسير ن ذلشركة ملتا 

غير محتادا.
وذذي  وذشركة  والسم  تغاير 

ساصبو :
 CLINIQUE AMANA ACHARK

.ONCOLOGIE SARL
ولجت ت  وألسي�سي  وذنظيم  وعتميد 

ذلشركة.
بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذضبط 
بتيريخ 0ا6  رقم  نحت   بفجتا، 

10 ميي 2022.
543 P

» WEBSTRA  «
ش. م. م ذشريك اوحت

 رأسميذهي 700.000  درهم
ومل ر والجتميعي : رقم13  زواية زت ة 
وحمت ومل ري ا شيرع عبت وذلطاف 

بن قتار  وذتور وذباضيء.
سجل نجيري عتد  : 3ا1570

بم ت�سى ع ت عرفي منجز بتيريخ 
بتيريخ امسجل   2022 أبريل   07 

 28 أبريل 2022 ؛
تساير حر  على ع ت  والنفيق  نم 

ألصل وذتجيري بين :

لوت   ”WEBSTRA“ شركة 

ذلشريك  وملحتادا  وملسئفذاة 

أذف  سبحميئة  برأسميل  وذفحات 

وذتور  ام رهي  درهم   (700.000.00 

شيرع  ازواية   13 رقم  وذباضيء 

بن  وذلطاف  اعبت  ومل ري  أحمت 

وذتجيرا  سجل  في  امسجلة  قتار 

 157 3ا0  نحت رقم  وذتور وذباضيء. 

7ا356207  رقم  نجيرية  اضريبة 

مغربي   ، مزار  علي  وذسات  ايمثلهي 

ولجنساة ، من مفوذات 1  ني ر 1973 

 ،  5 بيذربيط ، م ام في وذربيط ، رقم 

شيرع عبت وذسالم وذتيزي ، سفيسري 

رقم   وذتحريف  ذبطيقة  احيمل 

اA 59902  بصفته  مكري.

من  مرتي�سي  حمزا  اوذسات 

 10 في  وملفذفد   ، وملغرباة  ولجنساة 

وذتور  ولحسني  حي  إلى   1987  فتاف 

 ، م ام في وذتور وذباضيء   ، وذباضيء 

أاذفي احيمل   ،  5 اودي ذفقفس رقم 

 BK 336212  ذبطيقة وذتحريف رقم

بصفته  مكتري.

ولحر  وذتساير  إلى  وذح ت  يهتف 

من  ملطحم ملتا ثالث سنفوت وبتتوء 

 30 ا  نتهي بتيريخ   2022 فينو مي ف 

أبريل 2025.

وذسات  وذح ت  لتزم  بمفجب هذو 

وملطحم  بيستغالل  مرتي�سي  حمزا 

ايتحمل جماع مسؤاذاينه.

 »WEBSTRA « شركة  ابيذتيلي 

ذيسفو  مزار  علي  اوذسات  م  م.  ش. 

مسؤاذين عن أي د ن أا أي وذتزوم نم 

وذتحيقت علاه من قبل حمزا مرتي�سي .

وملبرمة  وذتزوميت  جماع  كذذك  ا 

من قبل  وذسات حمزا مرتي�سي نجيه 

وذغير ا وألصل وذتجيري ال  مكنه أن 

 كفن محل رهن.
م تطف من أجل وإلشهير

544 P

ENGIE SERVICES MAROC
Société Anonyme

RC : 34017
رأس ومليل : 599.707.300 درهم

ومل ر وذرئي�سي : طريق ولجت تا ب.ك 
ا37 كلم 13.5 بلت ة أاالد عزاز 

محيفظة تفوصر 2019-
وذتور وذباضيء
زييدا رأس ومليل

ولجمع  وجتميع  محضر  على  بنيًء 
فبرو ر   22 بتيريخ  والستثنيئي  وذحيم 
قرر ولجمع وذحيم والستثنيئي   ،2022
بيإلجميع إجروء زييدا رأس ومليل بمبلغ 
افً ي   228.122.900 قتره  إجميلي 

ذلشراط وذتيذاة:
طريق  عن  درهم  329.600.اا 
وذسيئلة  وذت فن  بحض  نحفيل 

اوملستح ة وذتفع ؛
مسيهمة  درهم   183.793.300  -

ت ت ة
وملسيهم  وكتتب 
 ،ENGIEAFRIQUE، شركة مسيهمة
اوحت  شريك  مع  مبسطة 
وذتجيري  وذسجل  في  مسجل 
رقم  نحت   NANTERRE ذشركة 
وألسهم  جماع  في   ، 8ا17ا8ا81 
 2.281.229 أي   ، ولجت تا وملصترا 

سهًمي جت ًتو.
إلى  ومليل  رأس  زييدا  ابيذتيلي  تم 

مبلغ 599.707.300.
بيملحكمة  نم  وذ يتفني:  وإل توع 
  30 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 برقم ا81967.
545 P

 GLOWY BEAUTY LOUNGE
S.A.R.L.A.U

شركة محتادا وملسؤاذاة
 لوت وذشريك وذفحات 

رأس ميذهي100000 درهم
وملكتب وذرئي�سي: 31 زت ة طلفع 

وذفجر إقيمة ذفرو تابفو متجر 1 حي 
روسين وذتور وذباضيء
- RC N° 442217
زييدا رأس ومليل
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بتيريخ  خيص  محضر  على  بنيء 
وذباضيء،  بيذتور   2022 أبريل   26
وذحيم  ولجمع  ع ت  بم تضيه  نم 
 GLOWY ذشركة  والستثنيئي 

BEAUTY LOUNGE، اقررت :
ملافني  بم تور  ومليل  رأس  زييدا 
ولحسيب  بتمج  درهم   (2.000.000 

ولجيري ذلشركيء.
أذف  ميئة  من  ومليل  رأس  رفع 
اميئة  ملافني  إلى  درهم   (100.000 
الذك  درهم.  أذف  2.100.000) 
 100 ب امة  سهم   20000 بإنشيء 
دمج  عن  صيدرا  منهي،  ذكل  درهم 

ولحسيب ولجيري ذلشركيء.
بحت هذه وذزييدا نم تحت ل ومليدا 

وذسيدسة من وذنظيم وألسي�سي.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 16536.
546 P

 STE DEVELOPPEMENT ET
EQUIPEMENT  SARL
برأسميل 100،000 درهم

رقم 2 زت ة 10 نجزئة مفتة 33  
عين وذشق - وذتور وذباضيء

بتيريخ خيص  ع ت   بم ت�سى 
ولجمع  قرر   ،2022 ميي   06  
ذشركة  والستنيئي  وذحيم 
 DEVELOPPEMENT ET«
ميل  برأس   EQUIPEMENT« SARL
قتره 100،000.00 درهم على وذنحف 

وذتيلي:
- وملفوف ة على شركيء جتد.

- زييدا رأس ومليل من 100،000.00 
درهم إلى 2،000،000.00 درهم.

في  وملذكفرا  وذزييدا  وستكميل   -
رأس ومليل.

- وست يذة وذسات كرم عبت وذفتيح 
من منصبه كمت ر مشيرك.

تحاين وذسات كرم عمر كمت ر   -
دسفلي  وذسات  جيتب  إلى  مشيرك 

محمت فؤود بيذتفقاحيت وملشتركة.
- نحت ث وألتظمة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

19/5/2022 نحت رقم 657ا82.
547 P

YUSSR IMMO SARL AU
رأسميذهي : 6.000.000 درهم

 LOT FAL, BD : ومل ر والجتميعي
 CHEFCHAOUNI N° 14 AIN

SEBAA
CASABLANCA
نففيت حصص

وست يذة وذسات عبت هللا كيس
 من تساير وذشركة

تحاين وذسات محمت كيس
 وملسير وذفحات ذلشركة

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة
وذحيم  ولجمع  ع ت  بمفجب 
 2021 ديسمبر   6 بتيريخ  والستثنيئي 
 YUSSR IMMO SARL AU ذشركة 
 2021 ديسمبر   7 بتيريخ  اوملسجل 

ن رر مي  لي :
وذسات  حصص  جماع  نففيت 
عبت هللا كيس ذفيئتا وذساتا فيطمة 
وذسات  كيس  محمت  وذسات  بلحيذم 
عبت وملجات كيس وذسات عبت وذهيدي 
وذساتا  كيس  عيدل  وذسات  كيس 
حلامة كيس اوذساتا خت جة كيس 
حاث أصبو رأسميل وذشركة مفزعي 

على وذشكل وذتيلي :
 7500 بلحيذم  فيطمة  وذساتا 

حصة 750.000 درهم.
وذسات محمت كيس 10500 حصة 

1050000 درهم.
 10500 وذسات عبت وملجات كيس 

حصة 1050000 درهم.
 10500 وذسات عبت وذهيدي كيس 

حصة 1050000 درهم.
10500 حصة  وذسات عيدل كيس 

1050000 درهم.
وذساتا حلامة كيس 5250 حصة 

525000 درهم.
 5250 كيس  خت جة  وذساتا 

حصة 525000 درهم.
حصة   60000  : وملجمفع 

6000000 درهم.

كيس هللا  عبت  وذسات   وست يذة 

 من تساير وذشركة.

تحاين وذسات محمت كيس كمسير 
جت ت ذلشركة ملتا غير محتادا.

: باع شروء رهن جماع  كميذه حق 
وملن فذة  وملمتلكيت  أا  وذح يروت 
افرضهي  بهي  اوذتحهت  وملن فذة  اغير 
انخصاصهي لجماع وإلدوروت وذحيمة 
وملنظميت  اكذذك  ولخيصة،  أا 

وملصرفاة وذتي ذهي نفقاحه وذفحات.
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 
لوت  شركة  إلى  احات  بشريك 

مسؤاذاة محتادا.
بمصلحة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
كتيبة وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية 
ديسمبر   23 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور 

2021 نحت رقم 805631.
548 P

IP KASS SARL
   رأسميذهي 5000000.00 درهم 

ومل ر والجتميعي
 19 E BANAM LA GRACIEUSE    

Q.I AIN SEBAA
CASABLANCA 
نففيت حصص

وست يذة وذسات عبت هللا كيس من 
تساير وذشركة

تحاين وذسات محمت كيس وملسير 
وذفحات ذلشركة

وذحيم  ولجمع  ع ت  بمفجب 
 2021 دجنبر   06 بتيريخ  والستثنيئي 
اوملسجل      IP KASS SARL ذشركة 
بتيريخ 07 دجنبر 2021  ن رر مي  لي:

وذسات  حصص  جماع  نففيت 
عبت هللا كيس ذفيئتا وذساتا فيطمة 
وذسات  كيس  محمت  وذسات  بلحيذم 
عبت وملجات كيس وذسات عبت وذهيدي 
وذساتا  كيس  عيدل  وذسات  كيس 
حلامة كيس اوذساتا خت جة كيس 
حاث أصبو رأسميل وذشركة مفزعي 

على وذشكل وذتيلي.
وذساتا فيطمة بلحيذم:  8262.50 

حصة 826250 درهم
 7717.50 كيس:   محمت  وذسات 

حصة 771750 درهم
كيس:   وملجات  عبت  وذسات 

7717.50 حصة 771750 درهم.

كيس:   وذهيدي  عبت  وذسات 
7717.50 حصة 771750 درهم

 7717.50 كيس:   عيدل  وذسات 
حصة 771750 درهم

33.75ا5  وذساتا حلامة كيس:   
حصة  3375ا5 درهم

33.75ا5  وذساتا خت جة كيس:  
حصة  3375ا5 درهم

حصة    50000 وملجمفع 
5000000 درهم.

 وست يذة وذسات عبت هللا كيس من 
تساير وذشركة  -

 تحاين وذسات محمت كيس كمسير 
جت ت ذلشركة ملتا غير محتادا      -

بمصلحة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
كتيبة وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية 
دجنبر  ا1  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور 

2021 نحت عتد 302ا80
549 P

 INDUSTRIAL LASER
PACKAGINGS SARL

   رأسميذهي 5000000 درهم 
ومل ر والجتميعي

 E BANAM LA GRACIEUSE 19    
ETAGE 02 Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA 
نففيت حصص

وست يذة وذسات عبت هللا كيس
 من تساير وذشركة

تحاين وذسات محمت كيس وملسير 
وذفحات ذلشركة

وذحيم  ولجمع  ع ت  بمفجب 
 2021 دجنبر   6 بتيريخ  والستثنيئي 
 INDUSTRIAL LASER ذشركة  
اوملسجل   PACKAGINGS SARL
بتيريخ 07 دجنبر 2021  ن رر مي  لي :

وذسات  حصص  جماع  نففيت 
عبت هللا كيس ذفيئتا وذساتا فيطمة 
وذسات  كيس  محمت  وذسات  بلحيذم 
عبت وملجات كيس وذسات عبت وذهيدي 
وذساتا  كيس  عيدل  وذسات  كيس 
حلامة كيس اوذساتا خت جة كيس 
حاث أصبو رأسميل وذشركة مفزعي 

على وذشكل وذتيلي :
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250ا   : بلحيذم  فيطمة  وذساتا 

حصة 25000ا درهم

وذسات محمت كيس:  3150 حصة 

315000 درهم

 3150 وذسات عبت وملجات كيس:  

حصة 315000 درهم

 3150 وذسات عبت وذهيدي كيس:  

حصة 315000 درهم

3150 حصة  وذسات عيدل كيس:  

315000 درهم

 1575    : كيس  حلامة  وذساتا 

حصة  157500 درهم

 1575   : كيس  خت جة  وذساتا 

حصة  157500 درهم

حصة     20000 وملجمفع 

2000000 درهم

 وست يذة وذسات عبت هللا كيس من 

تساير وذشركة.

 تحاين وذسات محمت كيس كمسير 

جت ت ذلشركة ملتا غير محتادا.

بمصلحة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

كتيبة وذضبط ذتى وملحكمة وذتجيرية 

دجنبر   16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور 

2021 نحت عتد ا68ا80

550 P

 OTLS
SARL AU

برأسميل 1،000،000.00 درهم

وملكتب وملسجل: وذطيبق وذسيبع رقم 

6 إقيمة بالتان 5 شيرع عبت هللا بن 

 يسين وذتور وذباضيء

نم  خيص  عرفي  ع ت  بمفجب 

 06 بتيريخ   ، ارزوزوت  في  نأسيسهي 

 فتاف 2013 مسجلة في تفس وملت نة 

، نم اضع وذنظيم وألسي�سي ذشركة ، 

اخصيئصهي على وذنحف وذتيلي:

 OUARZAZATE  : والسم   -

  TOOLS SARL AU

* وملفضفع: وذشركة ذتيهي غرض في 

وملغرب اولخيرج:

- م يال أعميل مختلفة.

- م يال ت ل وذبضيئع ذآلخرين.

 -  نيجر.

ولجمع  وجتميع  محضر  ع ب   -

بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي  وذحيم 

وملكتب  ت ل  ن رر   ،  22/7/2018
زت ة غزا حي   133 وملسجل من رقم 
وذسيبع  وذطيبق  إلى   ارزوزوت  قتس 

رقم 6 إقيمة بالتان.
ولجمع  وجتميع  محضر  ع ب   -
بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي  وذحيم 
وسم  ذتغاير  ن رر   21/01/2019
 OUARZAZATE TOOLS وذشركة 

 OTLS إلى
ولجمع  وجتميع  محضر  ع ب   -
بتيريخ  وملنح ت  والستثنيئي  وذحيم 
رأس  ذزييدا  ن رر   ،  01/01/2019
درهم   90.000.00 بم تور  ومليل 

ذيرنفع إلى 1.000.000.00 درهم.
- وملكتب وملسجل: وذطيبق وذسيبع 
رقم 6 إقيمة بالتان 5 شيرع عبت هللا 

بن  يسين وذتور وذباضيء
رأس ومليل: حتد رأس ميل وذشركة 
ملافن  بمبلغ  1.000.000.00) 
عشرا  إلى  10000)  م سم  درهم 
ميئة درهم  آالف سهم ب امة  100) 

ذلسهم، ايخصص ذكل منهي:
وذفتيح  عبت  أتصيري  وذسات. 
مي صل إلى عشرا آالف سهم 10000 

سهم.
أي في وملجمفع: عشرا آالف سهم 

10 آالف سهم.
نكفينهي  من  فم  سنة   99  : وملتا 

وذنهيئي.
- وذسنة والجتميعاة: نبتأ في وألال 

من  ني ر من كل عيم
 : نتور وذشركة ايت رهي   : وإلدورا   -
وذسات. أتصيري عبت وذفتيح بتفقاحه 

وذفحات.
 نمت وإل توعيت وذ يتفتاة اوذسجل
في  وذتجيرية  وملحكمة  في  وذتجيري 
ارزوزوت بتيريخ 20  فتاف 2013 نحت 

وذرقم وملتتيلي 355.

بيذتور  وذتجيرية  وملحكمة  في  تفذ 

 .2018 سبتمبر   25 بتيريخ  وذباضيء 

 23678 وملتتيذاة  وألعتود   نحت 

ا 12711ا.

551 P

SI DANTE

وذفك وملسبق ذلشركة
بمفجب ع ت عرفي مؤرخ بيذباضيء 

امسجل   2202 أبريل   28  فم 

2022 قرر  5 ميي  بنفس وملت نة  فم 

شركة   SI DANTE مسيهمف شركة  

وذرئي�سي  ومل ر  لوت  وملهيم  محتادا 

محمت  شيرع   97 وذباضيء:  وذتور  في 

ولخيمس    ا رأسميذهي  300.000,00  

درهم مي  لي : 

1-وذفك ا ولحل وملسبق ذلشركة   

وملذكفرا أعاله.

مفمني محمت  وذسات:  تحاين   -  2

وذرفاع  عبت  مفمني  وذسات  ا  فؤود 

ذل ايم بمهمة وذفك ا ولحل وملسبق 

ذلشركة.

3- تحاين ومل ر والجتميعي ذلشركة 

ذلفك ا ذلحل وملسبق بيذتور وذباضيء 

97 شيرع محمت ولخيمس.

وإل توع: نم وإل توع وذ يتفني ذتى 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  كتيبة 

 2022 ميي   17 وذباضيء  فم  بيذتور 

نحت رقم 257ا82.
ذلنشر ا وذباين

552 P

 MOUHAB PALACE

SARL AU

 شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفوحت

وذرأسميل قتره : 100.000 درهم

 70-B2 م رهي : نجزئة وملغرب وذحربي

رقم 2، وذ ناطرا

رقم وذسجل وذتجيري : 591ا6

والستثنيئي  وذحيم  ذلجمع  اف ي 

وملؤرخ في ا ميي 2022 نم وذ رور ب :

من  والجتميعاة  ولحصص  باع 

طرف وذشكروني محمت ل 500 حصة 

درهم   50.000 ب امة  وجتميعاة 

ذفيئتا وذشكروني محسن.

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 

إلى  شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفوحت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 2013.

553 P

 STE GOLD NEFETITI
 SARL

AU CAPITAL DE 15.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : RUE TOUBKAL

IMM 5 APT 2 AGDAL- RABAT

وذشركة جفذت تفرناتي

شركة محتادا وملسؤاذاة

تغاير ومل ر وذرئي�سي ذلشركة
باع وألسهم والجتميعاة

ذلجمع  وذحرفي  وذح ت  بم ت�سى 

وذحيم والستثنيئي بتيريخ 5  ني ر 2022 

قرر وذشركيء مي  لي :

وألسهم  باع  على  وملفوف ة 

والجتميعاة من قبل وذساتا شاميء 

باع  ع ت  بمفجب  بيعت  وذتي  صيبر 

 75 وألسهم وملرفق تصف أسهمهي أي 

100 درهم ذلسهم وذفوحت  سهمي من 

ذلسات  أعاله  وملذكفرا  وذشركة  في 

بفيتا محمت.

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 

إلى شركة لوت مسؤاذاة وملحتادا.

تغاير ومل ر والجتميعي ذلشركة إلى 

ومل ر ولجت ت وذكيئن في شيرع نفب يل، 

وذربيط،   ،2 5، ش ة رقم  عميرا رقم 

أكتول.

تحت ل وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة 

: بنت 1 ا6 ا7 من وذ يتفن وألسي�سي.

وألسي�سي  وذ يتفن  نحت ث 

ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 3613 رقم  نحت  بيذربيط  وذتجيرية 

بتيريخ 19 ميي 2022.

554 P
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MLAH MECHICHE ALAMI

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

رأسميذهي : 100.000 درهم

 ومل ر والجتميعي : وذ ناطرا، 

زت ة 183، وذحي وذصنيعي

نجت ت تايبة وملسير

بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى   -  I

محضر  نحرير  نم   2022 ميي   18

 MLAH قروروت ولجمع وذحيم ذشركة

لوت  شركة   MECHICHE ALAMI

فاه  ن رر  وذتي  محتادا   مسؤاذاة 

مي  لي :

فهت  وذسات  وملسير  تايبة  نجت ت 

ملتا  وملفحفل  وذحلمي سيرية  مشيش 

غير محتدا.

ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم   -  II

 كتيبة وذضبط بمحكمة وذ ناطرا في 

19 ميي 2022 نحت رقم اا20.
ذلتلخاص اوذنشر

وملسير

555 P

L’UNIVERS DU BILLARD

SARL AU

حل وذشركة

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

بتيريخ  وذشركة  بم ر  ع ت   وذذي 

13  ني ر 2020 اوذذي قرر فاه وملت ر 

مي  لي :

 L’UNIVERS DU وذشركة  حل 

.BILLARD SARL AU

تسماة وذساتا حسن و ت وكالل 

كمصفاة ذلشركة.

نم وإل توع وذ يتفني ذتى وملحكمة 

وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 28  ني ر 2021 

نحت رقم 763028.

556 P

كولدافي
ش.م.م

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي : 100.000 درهم

ومل ر والجتميعي : عين سيرني، طريق 

برشات، حت وذسفوذم

خسيرا ثالثة أربيع من رأسميل 
وذشركة اوستمرور نشيطهي

بم ت�سى جمع عيم وستثنيئي بتيريخ 

15 سبتمبر 2021، اتتاجة خسيرا 

ثالثة أربيع من رأسميل وذشركة، 

وذشركيء قرراو عتم ولحل وملسبق 

ذلشركة.

كتيبة  ذتى  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة ببرشات 

نحت وذرقم 66ا بتيريخ 11 ميي 2022.

557 P

مفتت يل كفتطي ش.م.م

8، زت ة ضي ة إفروح، ش ة 2، أكتول وذربيط

LE COCKPIT DE SOBRUS
SARL AU

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا بشريك اوحت

وألسي�سي  وذ يتفن  بم ت�سى   -  I

وملؤرخ بيذربيط  فم 26 أبريل 2022، 

مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

محتادا بشريك اوحت هذه خيصاتهي :

شركة   : وذفحات  وذشريك 

»SOBRUS SARL« : 1000 حصة.

 LE COCKPIT DE«  : وذتسماة 

.»SOBRUS SARL AU

وذهتف وألسي�سي : وذتشيار بشأن 

اإدورتهي  وملحلفميناة  نكنفذفجاة 

انفجاه وألنشطة والستروناجاة.

وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 

أا  ومليذاة  وذصنيعاة،  وذتجيرية، 

وذح يرية، وذتي ذهي عالقة مبيشرا أا 

غير مبيشرا بهتف وذشركة، اكذذك 

اكذو  وملتشيبهة  وملجيالت  جماع 

وذتشيرك مع ومل ياالت وذتي تحمل في 

تفس وملجيالت وآلتفة وذذكر.

ومل ر والجتميعي : 15 شيرع وألبطيل، 
ش ة رقم ا، أكتول، وذربيط.

في  وذشركة  متا  حتدت   : وملتا 
من نيريخ وذتأسيس  سنة وبتتوء   99
وذنهيئي ذلشركة مي عتو حيذة وذتمت ت 

أا وذفسخ وذسيبق ذألاون.
 100.000  : وذشركة  رأسميل 

درهم.
: تسير وذشركة من  تساير وذشركة 
طرف وذسات عمر وذفيراق وذسفايني 
وملسير وذفحات ذلشركة الذك ملتا غير 

محتادا.
من   %5 وقتطيع  بحت   : وألربيح 
والدخير  ذتكفين  وذصيفاة  وألربيح 
وذشركيء  بين  وذبيقي  وذ يتفني  فزع 

حسب قرورهم.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
ميي   19 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022  نحت رقم 160375.
558 P

مفتت يل كفتطي ش.م.م

8، زت ة ضي ة إفروح، ش ة 2، أكتول وذربيط

 ADVANCED HEA THCARE
SOLUTIONS

SARL AU
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا بشريك اوحت
وألسي�سي  وذ يتفن  بم ت�سى   -  I
وملؤرخ بيذربيط  فم 19 أبريل 2022، 
مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 
محتادا بشريك اوحت هذه خيصاتهي :
وذشريك وذفحات : ولحسن سماللي 

: 1000 حصة.
 ADVANCED HEA«  : وذتسماة 
 THCARE SOLUTIONS SARL

.»AU
حلفل   : وألسي�سي  وذهتف 

وملحلفميناة، تصيئو اوستشيروت.
وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 
أا  ومليذاة  وذصنيعاة،  وذتجيرية، 
وذح يرية، وذتي ذهي عالقة مبيشرا أا 
غير مبيشرا بهتف وذشركة، اكذذك 
اكذو  وملتشيبهة  وملجيالت  جماع 
وذتشيرك مع ومل ياالت وذتي تحمل في 

تفس وملجيالت وآلتفة وذذكر.

ومل ر والجتميعي : 15 شيرع وألبطيل، 
ش ة رقم ا، أكتول، وذربيط.

في  وذشركة  متا  حتدت   : وملتا 
من نيريخ وذتأسيس  سنة وبتتوء   99
وذنهيئي ذلشركة مي عتو حيذة وذتمت ت 

أا وذفسخ وذسيبق ذألاون.
 100.000  : وذشركة  رأسميل 

درهم.
وذشركة  تسير   : وذشركة  تساير 
سماللي  ولحسن  وذسات  طرف  من 
وملسير وذفحات ذلشركة الذك ملتا غير 

محتادا.
من   %5 وقتطيع  بحت   : وألربيح 
والدخير  ذتكفين  وذصيفاة  وألربيح 
وذشركيء  بين  وذبيقي  وذ يتفني  فزع 

حسب قرورهم.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
ميي   19 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 160379.
559 P

مفتت يل كفتطي ش.م.م
8، زت ة ضي ة إفروح، ش ة 2، أكتول

 وذربيط

SOBRUS MED
SARL AU

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا بشريك اوحت

وألسي�سي  وذ يتفن  بم ت�سى   -  I
وملؤرخ بيذربيط  فم 26 أبريل 2022، 
مسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 
محتادا بشريك اوحت هذه خيصاتهي :
شركة   : وذفحات  وذشريك 

»SOBRUS SARL« : 1000 حصة.
 SOBRUS MED«  : وذتسماة 

.»SARL AU
وذهتف وألسي�سي : برمجايت وذنشر 

ذألطبيء.
وذحملايت  كل  عيمة  ابصفة 
أا  ومليذاة  وذصنيعاة،  وذتجيرية، 
وذح يرية، وذتي ذهي عالقة مبيشرا أا 
غير مبيشرا بهتف وذشركة، اكذذك 
اكذو  وملتشيبهة  وملجيالت  جماع 
وذتشيرك مع ومل ياالت وذتي تحمل في 

تفس وملجيالت وآلتفة وذذكر.
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ومل ر والجتميعي : 15 شيرع وألبطيل، 
ش ة رقم ا، أكتول، وذربيط.

في  وذشركة  متا  حتدت   : وملتا 
من نيريخ وذتأسيس  سنة وبتتوء   99
وذنهيئي ذلشركة مي عتو حيذة وذتمت ت 

أا وذفسخ وذسيبق ذألاون.
 100.000  : وذشركة  رأسميل 

درهم.
: تسير وذشركة من  تساير وذشركة 
طرف وذسات عمر وذفيراق وذسفايني 
وملسير وذفحات ذلشركة الذك ملتا غير 

محتادا.
من   %5 وقتطيع  بحت   : وألربيح 
والدخير  ذتكفين  وذصيفاة  وألربيح 
وذشركيء  بين  وذبيقي  وذ يتفني  فزع 

حسب قرورهم.
وإل توع  نم   : وذ يتفني  وإل توع 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
ميي   19 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 160381.
560 P

FIGES MERNISSI SARL
190، شيرع وتفي وذتور وذباضيء

RC : 35241
وستتروك خطإ اقع بيلجريتا وذرسماة 

عتد 5710 بتيريخ ا رمضين 3اا1 
 6 أبريل 2022)

وإلعالن رقم 6Pا5
وذصفحة ا613

بتال من :
FIGES MERNISSI SARL AU

   رأ :
FIGES MERNISSI SARL

 وذبيقي بتان تغاير.)

EL OUARRAD AZIZ

COIN H
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

 لوت وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ
 Imm 2 appt 3 Av des far Rue

 a 1 Etage vn Meknes meknes،
50000، meknes maroc

COIN H

 شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

س 6 ش ة 9 وذطيبق وذتيني افيء ا 

وذنحام 7 مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55611

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 COIN : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.H
- صيذفن   : غرض وذشركة بإ جيز 

حالقة.

عنفون ومل ر والجتميعي : عميرا س 

6 ش ة 9 وذطيبق وذتيني افيء ا وذنحام 

7 مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : نفوبت  يسرى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  نفوبت  يسرى  وذساتا 

وذتيني  وذطيبق   9 ش ة   6 عميرا س 

مكنيس   50000 مكنيس  ا  افيء 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  نفوبت  يسرى  وذساتا 

وذتيني  وذطيبق   9 ش ة   6 عميرا س 

مكنيس   50000 مكنيس  ا  افيء 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس  ا0  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 886.
1I

ste controle balance sarl

UNION CERAMICAS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
union ceramicas شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 5ا 
وذطيبق 3 زت ة 2 حي والطلس 3 
مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.39819

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 18 فبرو ر 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
»رقم 5ا وذطيبق 3 زت ة 2 حي والطلس 
3 مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب« 
إلى »متجر نجرئة ولحسنياية 1 رقم 5 

مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   01 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1266.
2I

ste controle balance sarl

TECHPAY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
TECHPAY شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

 في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 125 جنيح 
6 نجزئة قرطبة - 50000 مكنيس 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
0053ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 07 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   TECHPAY وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي 125 جنيح 6 نجزئة 
وملغرب  مكنيس   50000  - قرطبة 
انينير  وذكبيرا  وملنيفسة   : ل  تتاجة 

كففات 19.
 125 ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 - مكنيس  قرطبة  نجزئة   6 جنيح 

50000 مكنيس وملغرب. 
ا عين:

ا  خلات  ومليذك  عبت  وذسات ا) 
عنفوته و) 125 جنيح 6 نجزئة قرطبة 
50000 مكنيس وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل  ا1  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 116.

3I

ste controle balance sarl

MEDIAST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
MEDIAST شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي 
ش ة عفيف 5 رقم 560 رييض 

والسميعالاة و ت االل عين عرمة 
مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
56029

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MEDIAST
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وعميل وذتعي ة اوالعالن 
متيجرا.

ش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عفيف 5 رقم 560 رييض والسميعالاة 
و ت االل عين عرمة مكنيس - 50000 

مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : واوذغلف  بشرى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
واوذغلف عنفوته و)  وذساتا بشرى 
داور وارتي وذصفيء وشتفكة و ت بيهي 

50000 وشتفكة و ت بيهي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
واوذغلف عنفوته و)  وذساتا بشرى 
داور وارتي وذصفيء وشتفكة و ت بيهي 

50000 وشتفكة و ت بيهي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   22 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1587.
4I

HONEST COMPTA & CONSULTING

AK FREIGHT SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 HONEST COMPTA &
CONSULTING

 Rue JORDANIE Immeuble
 YAMNA II 6ème étage Appt.

 N°79 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

AK FREIGHT SERVICES شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة وذبحر 

وملتفسط وقيمة ساني ب وذطيبق 
وذسيبع ش ة رقم 103 - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1ا1269

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 AK  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FREIGHT SERVICES
وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
بجماع  ذلبضيئع  وذتالي  ا  وذفطني 

وذفسيئل خيصة وذن ل وذطرقي.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ب  ساني  وقيمة  وملتفسط  وذبحر 
 -  103 رقم  ش ة  وذسيبع  وذطيبق 

90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : ولخرميكي  ومانة  وذساتا 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا ومانة ولخرميكي عنفوته و) 
ساني  وقيمة  وملتفسط  وذبحر  زت ة 
 103 رقم  ش ة  وذسيبع  وذطيبق  ب 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا ومانة ولخرميكي عنفوته و) 
ساني  وقيمة  وملتفسط  وذبحر  زت ة 
 103 رقم  ش ة  وذسيبع  وذطيبق  ب 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 19ا253.

5I

HONEST COMPTA & CONSULTING

NEWMODE
إعالن متحتد وذ روروت

 HONEST COMPTA &
CONSULTING

 Rue JORDANIE Immeuble
 YAMNA II 6ème étage Appt.

 N°79 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

NEWMODE »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: حي وألمل 
زت ة وذشهات وذكفس وذحربي رقم 18 

- 90000 طنجة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
7ا762.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
ولحصص  نففيت   1- رقم  قرور 
مي لي:  وذذي  نص على  والجتميعاة: 
وذسات  نففيت  على  وملصيدقة  نمت 
وبروهام وذسباجي 180 حصة اوذسات 
هالل ولخملي�سي 30 حصة ا وذساتا 
30 حصة من أصل  فيئزا ولخملي�سي 
محمت  وذسات  ذفيئت  حصة   300

ولخملي�سي.

مسيري  وست يذة   2- رقم  قرور 
مي لي:  على  وذذي  نص   : وذشركة 
نمت وملصيدقة على وست يذة كل من 
اوذسات  وذسباجي  وبروهام  وذسات 
محمت  وذسات  ا  ولخملي�سي  هالل 
ولخملي�سي ا وذساتا فيئزا ولخملي�سي 
من مهيمهم كمسري وذشركة اوبروئهم 
ابتيلي  صبو  وملسؤذايت،  من جماع 
وذسات محمت ولخملي�سي، رقم بطيقة 
احات  مسير   ،KB124189 وذفطناة 
بيمضيء  نلتزم شركة  ابتيلي  ذشركة، 
كمسير  ولخملي�سي  محمت  وذسات 
احات ذشركة لجماع وذح فد ا وذفثيئق 

ومليذاة ا والدورية
وذ يتفن  -3نحاين  رقم  قرور 
وذذي  نص  انبع:  ذشركة  وذسي�سي 
على مي لي: نمت وملصيدقة على نحاين 

وذ يتفن وذسي�سي ذشركة 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم -6ولحصص والجتميعاة: 
قتم شركيء  مي لي:  على  وذذي  نص 
وذشركة وملسيهمة وذن ت ة بملغ قتره 
وذسات   : درهم مفزعة كتيلي   30000
ا  درهم   27000 ولخملي�سي  محمت 
وذساتمحمت ولخملي�سي 3000 درهم

بنت رقم -7روسميل وذشركة: وذذي 
 نص على مي لي: رسميل وذشركة هف 
30000 درهم م سمة إلى 300 حصة 
درهم كل منهي مرقم من   100 ب امة 
كتيلي:  مللك  مفزعة   300 إلى   01
270 حصة  وذسات محمت ولخملي�سي 
ا  مللك وذسات محمت ولخملي�سي 30 

حصة 
وذذي  -13تسير وذشركة:  بنت رقم 
 نص على مي لي: تحاين وذسات محمت 
وذفطناة  بطيقة  رقم  ولخملي�سي، 
ذشركة  احات  كمسير   ،KB124189

ملتا غير محتدا 
وذذي  نص  -6والمضيء:  بنت رقم 
بيمضيء  شركة  نلتزم  مي لي:  على 
كمسير  ولخملي�سي  محمت  وذسات 
احات لجماع وذح فد ا وذفثيئق ومليذاة 
ا والدوريتم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 
ميي  ا0  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253382.

6I
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JIYAR JAOUAD

JAARA AGRICOLE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

JAARA AGRICOLE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 
3 وذطيبق وذثيني مبنى مضرون شيرع 

محمت ولخيمس بركين - 63300 
بركين وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
63ا8

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 JAARA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. AGRICOLE
وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وألرو�سي وذزروعاة
نرباة ولحافوتيت أذافة.

ش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مضرون  مبنى  وذثيني  وذطيبق   3 رقم 
شيرع محمت ولخيمس بركين - 63300 

بركين وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
ا33 حصة   : وذسات كريت محمت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات كريت منصف : 333 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات كريت  فسف : 333 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  محمت  كريت  وذسات 
بركين   63323 بركين  نيتفت  داور 

وملغرب.
عنفوته و)  منصف  كريت  وذسات 
داور نيتفت زكزل بركين 63323 بركين 

وملغرب.
عنفوته و)  كريت  فسف  وذسات 
بركين   63323 بركين  نيتفت  داور 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كريت  محمت  وذسات 
بركين   63323 بركين  نيتفت  داور 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 250.
7I

INFOPLUME

SUDANESE BIO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
إنشيء فرع نيبع ذلشركة

INFOPLUME
9ا1 شيرع محمت ولخيمس وقيمة 

مامفزو 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
وملغرب

SUDANESE BIO
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 72 شيرع 
وش عبت وذسالم بن بفحفت بين 
طب ين نجزئة سلامة قطحة رقم 

170 - 90000 طنجة وملغرب.
إنشيء فرع نيبع ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
120513

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في ا0 أبريل 2022 ن رر إنشيء 
وذتسماة  نحت  ذلشركة  نيبع  فرع 
SUDANESE BIO ا وذكيئن بيذحنفون 
شيرع  وذشراق  وقيمة   1 رقم  محل 
نطفون   93000  - وذفذات  وبن  خيذت 
وملغرب ا وملسير من طرف وذسات ا) 

عصمين محمت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 252799-3823.

8I

cabinet comptable aziz

 NEW ASSISTANCE ET
AMBULANCE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

cabinet comptable aziz
2 زت ة ا وذحهت ولجت ت وبن ومساك 

، 50ا20، وذتوروذباضيء وملغرب
 NEW ASSISTANCE ET

AMBULANCE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 
الكفرتيش زت ة ركروكة عميرا 
2 ش ة 1 بفركفن - 0ا200 

وذتوروذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.515289

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 ميرس   22 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) خلال ف ير 500 
 1.000 أصل  من  وجتميعاة  حصة 
أمين نجيني  حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

بتيريخ 22 ميرس 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 

15 أبريل 2022 نحت رقم ا1383.

9I

AUFIDEX CONSEILS

DOLCE ITALIA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

AUFIDEX CONSEILS
 APPT 8 IMM 2 LOT RATMA
 3eme ETAGE AV. ALLAL EL

 FASSI MARRAKECH ، 40070،
MARRAKECH MAROC

 DOLCE ITALIA

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والر�سي نجزئة ولحسن وذتيني 

،وسكجفر رقم 170،مروكش. - 

0000ا مروكش وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.67007

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 ن رر حل  28 فبرو ر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي  مبلغ   DOLCE ITALIA

م رهي  اعنفون  درهم   10.000

نجزئة  والر�سي  وذطيبق  وإلجتميعي 

رقم  ،وسكجفر  وذتيني  ولحسن 

مروكش  0000ا   - 170،مروكش. 

وملغرب تتاجة ل : نفقف وذنشيط.

ا حتد م ر وذتصفاة ب وذطيبق 

وذتيني  ولحسن  نجزئة  والر�سي 

 - 170،مروكش.  رقم  ،وسكجفر 

0000ا مروكش وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) هشيم وذروقي ا عنفوته و) 

،وسكجفر رقم  نجزئة ولحسن وذتيني 

170،مروكش 0000ا مروكش وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 

وذطيبق والر�سي نجزئة ولحسن وذتيني 

وسكجفر رقم 170،مروكش.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا76ا13.

10I
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VISION VASTE CONSULTING

 RESTAURANT BAR EL
CORTIJO

إعالن متحتد وذ روروت

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 RESTAURANT BAR EL CORTIJO
»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: زت ة 

وذسحات ة رقم 10 - 90000 طنجة 
وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

781ا2.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   18 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
نأكات افيا وملسيرا اوذشريكة  مي لي: 

وذفحاتا
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
نفزيع ولحصص والجتميعاة بين ارثة 

وملرحفمة
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
حصصه  انفزيع  وذفرثة  أحت  افيا 

والجتميعاة على ارثته
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وملسير ن 
قرور رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 

مالئمة وذ يتفن وألسي�سي
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
كرو ط  وذسات  سيهم  وملسيهميت: 
اسيهمت  درهم   83300 ب امة  بتر 
ب امة  سكانة  كرو ط  وذساتا 

1700ا درهم
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
وذرأسميل: رأسميل وذشركة 125000 
حصة   1250 على  مفزع  درهم، 
وجتميعاة ب امة 100 درهم ذلفوحتا 
مفزع كيذتيلي: وذسات كرو ط بتر 833 

17ا  وذساتا كرو ط سكانة  حصة، 
حصة

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 
وذسات ن  تحاين  نم  وذتساير:  مي لي: 
كرو ط بتر اكرو ط سكانة مسير ن 

ذلشركة ملتا غير محتدا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 0اا253.
11I

CABINET BOUZIDI

OUFELLA SAKANE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CABINET BOUZIDI
عنت مكتب وذبفزيتي ص.ب 125 
وذنيظفر ، 62000، وذنيظفر وملغرب
OUFELLA SAKANE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وملسجت بني تصير وذنيظفر وذنيظفر 
62012 وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
027ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. OUFELLA SAKANE
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذنيظفر  وذنيظفر  تصير  بني  وملسجت 

62012 وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
00ا   : محمت  بفذحافن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات بفذحافن عبت وذ يدر : 300 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 300  : سمير  بفذحافن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات بفذحافن محمت عنفوته و) 
 62012 وتصير  بني  أاالد عي�سى  حي 

وذنيظفر وملغرب.
وذ يدر  عبت  بفذحافن  وذسات 
عنفوته و) حي أاالد عي�سى بني وتصير 

62012 وذنيظفر وملغرب.
عنفوته و)  سمير  بفذحافن  وذسات 
وذطريق وذرئيساةعميرا بفذحافن بني 

وتصير 62012 وذنيظفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذ يدر  عبت  بفذحافن  وذسات 
عنفوته و) حي أاالد عي�سى بني وتصير 

62012 وذنيظفر وملغرب
وذسات بفذحافن محمت عنفوته و) 
 62012 وتصير  بني  أاالد عي�سى  حي 

وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 657.
12I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

بوتليس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زواية شيرع محمت ولخيمس ا شيرع 
وبن كثير إقيمة داس ميرس رقم اا ، 

90000، طنجة وملغرب
بفنليس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : شيرع 
محمت 6 مجمع النفذاب, بلفك ب, 
وذطيبق وألر�سي, غرفة 16 بيس - 

90000 طنجة وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
301ا8.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 فبرو ر   21 في  وملؤرخ 
مسؤاذاة  لوت  شركة  بفنليس  حل 
محتادا لوت وذشريك وذفحات مبلغ 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 
 6 محمت  شيرع  وإلجتميعي  م رهي 
وذطيبق  ب,  بلفك  النفذاب,  مجمع 
 90000  - بيس   16 غرفة  وألر�سي, 
اجفد  ذحتم  تتاجة  وملغرب  طنجة 

وحتميالت إ جيباة ذبتء وذنشيط.
ا عين:

ا  بفطليس  مامفن  وذسات ا) 
18 زت ة وبن وذش روء، حي  عنفوته و) 
وملغرب  طنجة   90000 وذسفريين، 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
شيرع  افي   2022 فبرو ر   21 بتيريخ 
ب,  بلفك  النفذاب,  مجمع   6 محمت 
 - بيس   16 غرفة  وألر�سي,  وذطيبق 

90000 طنجة وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   22 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253078.
13I

CAB ASSISTANCE

GORFET TRAVAUX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

GORFET TRAVAUX شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 

وذشياية شيرع  فسف وبن نيشفين 
حي رشات رضي رقم 21 - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

126915

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GORFET TRAVAUX

وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالعميل وملتنفعة.

وقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نيشفين  وبن  شيرع  فسف  وذشياية 

 90000  -  21 رقم  رضي  رشات  حي 

طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ولجبيري  جيبر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ولجبيري  جيبر  وذسات 

طنجة   90000 حي وذسيتاة وذ ت مة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ولجبيري  جيبر  وذسات 

طنجة   90000 حي وذسيتاة وذ ت مة 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي  ا0  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253397.

14I

Iguonna taza

 SOCIETE LAMNINI
TRANSPORT SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

Iguonna taza
Taza Taza، 35000، Taza Maroc

 SOCIETE LAMNINI
TRANSPORT SARL AU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 
ساتي علي ذفحل جميعة وذطي فة 
بيب مراج نيزا - 35000 نيزا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6513

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 21  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE LAMNINI TRANSPORT

.SARL AU
وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذبضيئع  ا  وذسلع  وذتالي  ا  وذفطني 

وذغير مصحفبة لحسيب وذغير.
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطي فة  جميعة  ذفحل  علي  ساتي 
بيب مراج نيزا - 35000 نيزا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ومحمت ملناني عنفوته و) حي 
وملجيزر نيزا 35000 نيزا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ومحمت ملناني عنفوته و) حي 
وملجيزر نيزا 35000 نيزا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 05 ميي 2022 

نحت رقم 196.

15I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

LAURMAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

LAURMAR شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي تيارو بيريير 
رقم 8 حي ولجبل والخضر - . مروكش 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

59531
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2013 شتنبر   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LAURMAR
نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذح يروت.
عنفون ومل ر والجتميعي : تيارو بيريير 
رقم 8 حي ولجبل والخضر - . مروكش 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات بالتروتتا بيرتيرد : 50 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

50 حصة   : وذساتا ففيلات تتيلي 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بالتروتتا بيرتيرد عنفوته و) 
حي وذكيناترول . بروزوفال وذكفنغف.

عنفوته و)  تتيلي  ففيلات  وذساتا 
حي وذحميرا 22 بروزوفال وذكفنغف.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بالتروتتا بيرتيرد عنفوته و) 
حي وذكيناترول . بروزوفال وذكفنغف

عنفوته و)  تتيلي  ففيلات  وذساتا 
حي وذحميرا 22 بروزوفال وذكفنغف

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر  ا1  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2013 نحت رقم 199ا6.

16I

 MOGADOR مفكيدار أسيست آتت سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

ميكس يور اوريجينس
إعالن متحتد وذ روروت

مفكيدار أسيست آتت سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب دكيذة شيرع اود 
وملخيزن وذش ة رقم 3 بيذطيبق 

وذثيني وذصفيرا وذصفيرا، 000اا، 
وذصفيرا وملغرب

ماكس  فر واريجانس »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: وملحل 
وذتجيري وذكيئن بيذطيبق وألر�سي 

رقم 256 نجزئة وذراتق وذصفيرا - 
000اا وذصفيرا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.5911

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 06  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9476

على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
مي لي: نففيت 30 حصة ، أي 3% من 
أصل 100 حصة ، وذتي  متلكهي وذسات 
ذبطيقة  ولحيمل  وملفضل  أشرف   :
 ،N366959 وذفطناة  وذتحريف 
ذفيئتا كل من وذسات :سحات جرودي 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
أي  حصة   20 بنسبة   N364087
%2 من مجمفع ولحصص ، انففيت 
مجمفع  من   1% أي  10حصص 
:محمت  وذسات  ذفيئتا  ولحصص 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  حلحيل 

.FH46745 وذفطناة
على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 
مي لي: تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
محتاد  مسؤاذاة  دوت  شركة  من 
دوت  ذشركة   ، احات  شريك  دوت 

مسؤاذاة محتادا .
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 
 : ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  مي لي: 

شركة دوت مسؤاذاة محتادا
بنت رقم 06: وذذي  نص على مي لي: 
درهم   100.000 وذشركة  ميل  رأس 
مكفن من حصص ت ت ة م سمة بين 
- وذسات   : وذشركيء على وذشكل وذتيلي 
 ، درهم   97.000 وملفضل:  أشرف 
درهم   2.000 سحات جرودي  وذسات: 
 1.000  : محمت حلحيل   : اوذسات   ،

درهم .
على  وذذي  نص   :07 رقم  بنت 
 100.000 وذشركة  ميل  رأس  مي لي: 
درهم مكفن من 1000 حصة من فئة 
100 درهم ذلحصة وذفوحتا، مفزعة 
وذسات  وذتيذاة:  بيذنسب  وذشكيء  بين 
مرقمة  حصة   970 وملفضل  أشرف 
من 1 إلى 970 ، وذسات:سحات جرودي 
20 حصة مرقمة من 971 إلى 990 ، 
10 حصص  : محمت حلحيل  اوذسات 

مرقمة من 991 إلى 1000. 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 9ا1.

17I

cabinet comptable aziz

KSS NEGOCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

cabinet comptable aziz

2 زت ة ا وذحهت ولجت ت وبن ومساك 

، 50ا20، وذتوروذباضيء وملغرب

KSS NEGOCE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا19 محج 

ر�سى كت را بن مساك - 50ا20 

وذتوروذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

187ااا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2022 نم نحفيل  08 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

محج ر�سى كت را بن مساك  »ا19 

إلى  وملغرب«  وذتوروذباضيء  50ا20   -
 36 رقم   2 زت ة   7 »حي وذ رية بلفك 

ساتي مفمن - 0ا206 وذتوروذباضيء 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 91ا15.

18I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

SOFIA MOBILIA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT

GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE

 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 SOFIA MOBILIA

شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 82 زت ة 

سفماة وقيمة شهرزود 1 وذطيبق 3 
رقم 13 وذنخال - 0 وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1955ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SOFIA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.MOBILIA

اكيذة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يرية.
زت ة   82  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 3 وذطيبق   1 وقيمة شهرزود  سفماة 
رقم 13 وذنخال - 0 وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وملسفدني  ظيفر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ظيفر وملسفدني عنفوته و) 

 0 بفركفن   5 طلفع وذنهير وذطيبق   16

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ظيفر وملسفدني عنفوته و) 

 0 بفركفن   5 طلفع وذنهير وذطيبق   16

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا82303.

19I

financial coach

STE ANK CALL SARLAU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

financial coach
 IMM BUSINESS CENTER 2 RUE
 BADR ALKOBRA N° 13 4EME
 ETAGE - VILLE NOUVELLE،

50000، مكنيس وملغرب
STE ANK CALL SARLAU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 
رقم 5 وذطيبق والال 20 بتر وذكبرى 
وملت نة ولجت تا - 50000 مكنيس 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
193ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 ميرس   01 وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) وزو نة 

هشيم كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

وذ يتفني  وإل توع  نم 
بمكنيس  وذتجيرية  بيملحكمة 
رقم  نحت   2022 ميي   10 بتيريخ 

11122005510ا0ا.
20I

financial coach

 STE BAWABAT AL
MOKAWIL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

financial coach
 IMM BUSINESS CENTER 2 RUE
 BADR ALKOBRA N° 13 4EME
 ETAGE - VILLE NOUVELLE،

50000، مكنيس وملغرب
 STE BAWABAT AL MOKAWIL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 75 
وذطيبق وذسيدس وقيمة وذسنتي�سي 
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شيرع محمت ولخيمس مكنيس 
50000 مكنيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.55051
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  ا2 فبرو ر  وملؤرخ في 
 STE شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
مبلغ   BAWABAT AL MOKAWIL
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
وذطيبق   75 ش ة  وإلجتميعي  م رهي 
شيرع  وذسنتي�سي  وقيمة  وذسيدس 
 50000 مكنيس  ولخيمس  محمت 
عتم   : ل  تتاجة  وملغرب  مكنيس 

نح اق والهتوف وملسطرا ذلشركة.
 75 ا حتد م ر وذتصفاة ب ش ة 
وذسنتي�سي  وقيمة  وذسيدس  وذطيبق 
 50000  - ولخيمس  محمت  شيرع 

مكنيس وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) كميل شيمة ا عنفوته و) 
فاال رقم 93 نجزئة هبة نفالل 50000 
مكنيس وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
وقيمة  وذسيدس  وذطيبق   75 ش ة   :

وذسنتي�سي شيرع محمت ولخيمس
وذ يتفني  وإل توع  نم 
بمكنيس  وذتجيرية  بيملحكمة 
رقم  نحت   2022 ميي   11 بتيريخ 

111122005526ا0ا.
21I

fiduciaire rageca  فاتيساير روجاكي

ABDESS IMMOBILIER
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

fiduciaire rageca فاتيساير روجاكي
26 وقيمة وملحمتي زت ة روبحة 
وذحتاية وذطيبق وذروبع رقم ا3 

الجيراتت ، 20500، وذتور وذباضيء 
وملغرب

ABDESS IMMOBILIER شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 مرس 

وذسلطين وذطيبق 1 ش ة 3 - 90ا20 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2689ا5.

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ABDESS IMMOBILIER

مي  كل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

-وذتجيرا  وذح يري  بيذترايج   تحلق 

-مختلف والشغيل - والسترود .

عنفون ومل ر والجتميعي : 26 مرس 

وذسلطين وذطيبق 1 ش ة 3 - 90ا20 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : وذرحام  عبت  وزمليض  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

 : وذرحام  عبت  وزمليض  وذسات 

1000 ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرحام  عبت  وزمليض  وذسات 

عنفوته و) درب ولحجر شيرع وذتوخلة 
رقم 679 ق خ 30ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذرحام  عبت  وزمليض  وذسات 

عنفوته و) درب ولحجر شيرع وذتوخلة 
رقم 679 ق خ 30ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823816..

22I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AFISANITAIRE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 

منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب

AFISANITAIRE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وذسيقاة ولحمروء زت ة 01 رقم 152 

وذطيبق وذسفلي - 6300ا وذافسفاة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3299

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   07

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AFISANITAIRE

نجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملتالشايت

نجيرا وذبالط اوذصرف وذصحي

أشغيل مختلفة ا وذبنيء.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 152 رقم   01 زت ة  وذسيقاة ولحمروء 
وذافسفاة  6300ا   - وذطيبق وذسفلي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وزراول  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وزراول  محمت  وذسات 
رقم   01 زت ة  ولحمروء  وذسيقاة  حي 

152 6300ا وذافسفاة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وزراول  محمت  وذسات 
رقم   01 زت ة  ولحمروء  وذسيقاة  حي 

152 6300ا وذافسفاة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا1  بتيريخ  بيذافسفاة  والبتتوئاة 

ميرس 2022 نحت رقم 77.

23I

FIDUCIAIRE

LE MURANO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
LE MURANO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا نجزئة 
سينفر ملحب ولخال - 30000 فيس 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.68981

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تحاين  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 
هيرشلي كنزا كمسير احات نبحي ذ بفل 

وست يذة وملسير.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 39ا2.
24I

ripartners sarl

AUTO ECOLE ATLAS SAFI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
AUTO ECOLE ATLAS SAFI شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذش ة 

وذكيئنة بيذطيبق والال نجزئة تفر حي 
وذ تس - 6000ا وسفي وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12731
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 AUTO : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.ECOLE ATLAS SAFI
مترسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذتحلام وذسايقة 
وذش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذكيئنة بيذطيبق والال نجزئة تفر حي 

وذ تس - 6000ا وسفي وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذحزيز مزيري  وذسات عبت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500 وذساتا وذصت ق وذكمفري : 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
مزيري  وذحزيز  عبت  وذسات 
عنفوته و) وذرقم 8 زت ة عبت وذرحمين 

وسفي  6000ا  وذترعي  وعزيب  حي 

وملغرب.

وذكمفري  وذصت ق  وذسات 

31 حي بالد  20 مكرر زت ة  عنفوته و) 

ولجت 6000ا وسفي وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مزيري  وذحزيز  عبت  وذسات 
عنفوته و) وذرقم 8 زت ة عبت وذرحمين 

وسفي  6000ا  وذترعي  وعزيب  حي 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بآسفي بتيريخ - نحت رقم -.

25I

BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

BOUBANA INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 وذطيبق 2 مكتب 5 نجزئة جنة 

وذزيتفن 1 بنسفدا فيس ، 30000، 

فيس وملغرب

BOUBANA INVEST شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 9 مجمع 

قفوسم ا ت ر عميرا 9 محل 32 

طنجة - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

126783

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOUBANA INVEST
ا  م هى   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مطحم.
9 مجمع   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 32 محل   9 عميرا  ر  ت  ا  قفوسم 

طنجة - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : محمت  وذافبي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محمت  وذافبي  وذسات 
 27 عميرا  وذففيء  وذضحى  مجمع 
 90000 طنجة   27 رقم   5 وذطيبق 

طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  محمت  وذافبي  وذسات 
 27 عميرا  وذففيء  وذضحى  مجمع 
 90000 طنجة   27 رقم   5 وذطيبق 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3760.
26I

 Me MOHAMED BENJELLOUN BENKACEM

NOTAIRE

AFRICINVEST MOROCCO
شركة وملسيهمة

مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

 Me MOHAMED BENJELLOUN
BENKACEM NOTAIRE

 Résidence Tulipe 100 Bd Ain
 Taoujtat RDC Casablanca ،
20050، Casablanca Maroc
 AFRICINVEST MOROCCO

»شركة وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذتور 
وذباضيء، ملت ى زت ة أحمت شر�سي 

اعلى عبت وذرزوق وذطيبق وذثيني 
وملغرب 20500 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
»مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

56369ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 25 ميرس 2022
وألسي�سي  وذنظيم  مالءمة  ن رر 
وذ يتفن:  م تضايت  مع  ذلشركة 
وذشركة  رأسميل   ¾ نففيت  محي نة 

وملتب ي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا82359.
27I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

CAFE NASSIMYOUSS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 
منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب
CAFE NASSIMYOUSS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي محي رقم 

03 عميرا 87 منط ة والنشطة 
والقتصيد ة - 6300ا وذافسفاة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3339
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CAFE  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.NASSIMYOUSS
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غرض وذشركة بإ جيز : مطحم
م هى.

محي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
منط ة والنشطة   87 عميرا   03 رقم 
وذافسفاة  6300ا   - والقتصيد ة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات جفود والعروبي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
500 حصة   : وذسات خيذت ذ لش 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  والعروبي  جفود  وذسات 
 58 رقم  وذحرابة  زت ة  وذسالم  حي 

6300ا وذافسفاة وملغرب.
وذسات خيذت ذ لش عنفوته و) حي 
وذافسفاة  6300ا   18 رقم  وذغت ر 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  والعروبي  جفود  وذسات 
 58 رقم  وذحرابة  زت ة  وذسالم  حي 

6300ا وذافسفاة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا0 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 116.
28I

I.B USINAGE

I.B USINAGE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

I.B USINAGE
26 محج كرس وذسلطين وذطيبق 

والال رقم3 26 محج كرس وذسلطين 
وذطيبق والال رقم3، 20290، 

وذتوروذباضيء وملغرب
I.B USINAGE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 محج 
مرس وذسلطين وذطيبق والال رقم 3 
وذتوروذباضيء 20290 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2561ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 I.B  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.USINAGE

وذتصناع   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملاكيتاكي.

26 محج   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 3 مرس وذسلطين وذطيبق والال رقم 

وذتوروذباضيء   20290 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ودري�سي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1.000  : بركة  بفشحاب  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ودري�سي  محمت  وذسات 

عميرا  ب   19 ه  ج  وألزهر  نجزئة 

وذتور   20202 وألذفة   16 ش ة  ا22 

وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  بركة  بفشحاب  وذسات 

شيرع محمت وذسيدس إقيمة وذنصر 

 36 ش ة   5 وذطيبق   9 مجمفعة 

20553 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ودري�سي  محمت  وذسات 

عميرا  ب   19 ه  ج  وألزهر  نجزئة 

وذتور   20202 وألذفة   16 ش ة  ا22 

وذباضيء وملغرب

عنفوته و)  بركة  بفشحاب  وذسات 
شيرع محمت وذسيدس إقيمة وذنصر 
 36 ش ة   5 وذطيبق   9 مجمفعة 

20553 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823696.
29I

FIDUCIAIRE BOUGAFER CONSEIL SARL

نور سوب
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BOUGAFER
CONSEIL SARL

 eme ETAGE N°369 Rue ALLAL 2
 Ben ABDELLAH SETTAT 2 eme
 ETAGE N°369 Rue ALLAL Ben
 ABDELLAH SETTAT، 26000،

Settat maroc
تفر سفب شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 369 
وذطيبق وذسفلي نجزئة بن قيسم 
سطيت - 26000 سطيت وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6393

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تفر   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

سفب.
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ـ  وذبضيئع  ت ل  ـ  وذسلع  مختلف 

وستيرود ا نصت ر.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 369 
قيسم  بن  نجزئة  وذسفلي  وذطيبق 

سطيت - 26000 سطيت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات تبال ذغريب : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ذغريب  تبال  وذسات 
نفرينف  ا1  رقم  جافبيني  مكلايرو 

و طيذاي 0000 نفرينف و طيذاي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ذغريب  تبال  وذسات 
نفرينف  ا1  رقم  جافبيني  مكلايرو 

و طيذاي 0000 نفرينف و طيذاي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   18 بتيريخ  والبتتوئاة بسطيت 

2022 نحت رقم 112/22.
30I

NJ BUSINESS

STE FGB NÉGOCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نفساع نشيط وذشركة 

NJ BUSINESS
 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE
 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،
FES maroc

STE FGB NÉGOCE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي وقيمة كرم 
طريق عين وذسمن ش ة 5 عميرا ف 

طيبق 1 - 30000 فيس وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.71029

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 أبريل   26 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
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نجيرا - باع مفود وذبنيء.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 99ا2.
31I

SMT CONSULTING

رشا إفينت
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SMT CONSULTING
وقيمة وذتوكي رقم 6 ش ة رقم 1 وذحي 
وذشتفي مروكش ، 0000ا، مروكش 

وملغرب
رشي إفانت شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مركز 

والعميل زتبت شيرع مسلم وذطيبق 3 
رقم ا1 بيب دكيذة مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
803ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   23
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
رشي   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

إفانت.
بإ جيز  وذشركة  غرض 
 EVENEMENTIEL ,  :
 EXPLOITATION DE MAISON

.D’HOTE
مركز   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 3 والعميل زتبت شيرع مسلم وذطيبق 
0000ا  ا1 بيب دكيذة مروكش -  رقم 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

100 حصة   : وذساتا أذاي فالاافي 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  فالاافي  أذاي  وذساتا 
بيشكفرستين ا5363ا بيشكفرستين 

راساي .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  فالاافي  أذاي  وذساتا 
بيشكفرستين ا5363ا بيشكفرستين 

راساي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135016.
32I

 MOGADOR مفكيدار أسيست آتت سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الغزوة كاش
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

إنشيء فرع نيبع ذلشركة

مفكيدار أسيست آتت سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب دكيذة شيرع اود 
وملخيزن وذش ة رقم 3 بيذطيبق 

وذثيني وذصفيرا وذصفيرا، 000اا، 
وذصفيرا وملغرب

وذغزاا كيش شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
وذتجيري رقم ا2 كيئن بيذصفيرا 

ولجت تا - 000اا وذصفيرا وملغرب.
إنشيء فرع نيبع ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
1ا6ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 13 أبريل 2022 ن رر إنشيء 
وذتسماة  نحت  ذلشركة  نيبع  فرع 
مكرر  3ا  رقم  بيذحنفون  وذكيئن  ا   -
000اا   - وذصفيرا  وذحطيرين  زت ة 
وملسير من طرف  ا  وملغرب  وذصفيرا 
أمانة كحزي اكفثر وبنصير  وذسات ا) 

أمانة كحزي اكفثر وبنصير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 157.
33I

أش ك دزو ن

شركة أش ك دزاين
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

أش ك دزو ن
حي سكاكر اجتا ، 60000، اجتا 

وملغرب
شركة أش ك دزو ن شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي سكاكر 

اجتا - 60000 اجتا وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
39333

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

أش ك دزو ن.
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
،وستيرود  وذتحيمل وذتجيري  مختلفة، 

انصت ر.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
سكاكر اجتا - 60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات بفشكفر عبت وذسالم : 100 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسالم  عبت  بفشكفر  وذسات 

 6000 اجتا  سكاكر  حي  عنفوته و) 

اجتا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسالم  عبت  بفشكفر  وذسات 

 60000 حي سكاكر اجتا  عنفوته و) 

اجتا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 63ا1.

34I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ARTMARK

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نفساع نشيط وذشركة 

SABAH INFO YOUSSOUFIA

وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 

منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب

ARTMARK شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي حي وذسالم 

زت ة وملسجت رقم 19 وذطيبق 

وذسفلي - 6300ا وذافسفاة وملغرب .

نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.2915

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 05 ميي 2022 نمت إضيفة 

إلى نشيط وذشركة  وذتيذاة  وألنشطة 

ولحيلي :

شروء اباع وذسايروت ولجت تا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

10 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 126.

35I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

SWEK BLIN DIGNE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 

منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب

SWEK BLIN DIGNE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 10 

زت ة 36 حي وذسميرا - 6300ا 

وذافسفاة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا15.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

SWEK BLIN DIGNE مبلغ رأسميذهي 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

حي   36 زت ة   10 رقم  وإلجتميعي 

وذافسفاة وملغرب  6300ا   - وذسميرا 

تتاجة ل : نفقف أنشطة وذشركة.

رقم  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

6300ا   - حي وذسميرا   36 زت ة   10

وذافسفاة وملغرب. 

ا عين:

ا  وذباتي  وحمت  وذسات ا) 
حي   36 زت ة   10 رقم  عنفوته و) 

وملغرب  وذافسفاة  6300ا  وذسميرا 

كمصفي  ا) ذلشركة.

 اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

 10 : رقم  وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

زت ة 36 حي وذسميرا وذافسفاة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

10 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 125.

36I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

F.G PORT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 

منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب

F.G PORT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 

27 وذسفي ة وذ ت مة مركز ساتي 

أحمت وذكنتفر - 6300ا وذافسفاة 

وملغرب .

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.2303

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

مسؤاذاة  لوت  شركة   F.G PORT

محتادا لوت وذشريك وذفحات مبلغ 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

وذسفي ة   27 رقم  وإلجتميعي  م رهي 

وذ ت مة مركز ساتي أحمت وذكنتفر 

تتاجة  وملغرب  وذافسفاة  6300ا   -

ذتفقف أنشطة وذشركة.

ا عين:

ا  وذفلكي  وذغفتي  وذسات ا) 

عنفوته و) داور ولحي�سي أاالد عمرون 

ا00ا2 ساتي بنفر وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 27 رقم  افي   2022 ميي   06 بتيريخ 

وذسفي ة وذ ت مة مركز ساتي أحمت 

وذكنتفر - 6300ا وذافسفاة وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

10 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم ا12.

37I

C.CONSEILS

STE FOODEXIA SARLAU 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

C.CONSEILS
 NUMERO 3 RUE MANSOUR
 DAHBI BUREAU N°1 ، 14000،

KENITRA MAROC
 STE FOODEXIA SARLAU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي متجر رقم 
2 شيرع وملنصفر وذتهبي ا جميل 
وذت ن وألفغيني وقيمة ميرومير - 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.52295

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 01 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 STE FOODEXIA وذفحات  وذشريك 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SARLAU
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
متجر رقم 2 شيرع وملنصفر وذتهبي ا 
جميل وذت ن وألفغيني وقيمة ميرومير 
وذ ناطرا وملغرب تتاجة ل  000ا1   -

: حل وذشركة قبل والاون.
متجر  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
رقم 2 شيرع وملنصفر وذتهبي ا جميل 
 - ميرومير  وقيمة  وألفغيني  وذت ن 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) وملهتي شيكر ا عنفوته و) 
وملغرب وذحربي أ نفساع 98 بير وذرومي 
وذشرقاة وذ ناطرا 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 18 أبريل 

2022 نحت رقم 1603.
38I

CABINET RSF SARL

BENTA D’OR
إعالن متحتد وذ روروت

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE EL YOSR, AV DES
 FAR, N° 8, BUREAU N°6 –FES ،

30000، FES MAROC
BENTA D’OR »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: محل رقم 
5 نجزئة رقم 5 منتزه ملحب ولخال 

- - فيس وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
79ا69.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   02 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
رضفون   : قبفل شريك جت ت  مي لي: 
 C799098 برودا. مغربي رقم ب.ت.ا 
افيء  وقيمة  ا  عميرا   6 اوذسيكن ب 

شيرع وبن ولخطاب فيس
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
250 حصة من طرف وذسات  نففيت 
ذفيئتا  بنش ران  عابفد   يسين 
 250 نففيت   / وذسات رضفون برودا. 
عزوذحرب  وذسات  طرف  من  حصة 
رضفون  وذسات  ذفيئتا  مفخة  نيزي 

برودا
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
قبفل وست يذة وذسات عزوذحرب نيزي 

مفخة كمسير ذلشركة
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
رقم  برودا  رضفون  وذسات  تحاين 
جت ت  كمسير   C799098 ب.ت.ا 

ذلشركة
على  وذذي  نص   :5 رقم  قرور 
وذشركة  رأسميل  في  وذزييدا  مي لي: 
من  ذانت ل  درهم   200.000,00 ب 
100.000,00 درهم إلى 300.000,00 

درهم .
قرور رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
ذيشمل  والجتميعي  وذنشيط  تغاير 
اوذغيء  وذح يري  والنحيش  نشيط 
نشيط وملأكفالت ولخفافة عنت وذطلب 
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قرور رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

نحاين وذ يتفن والسي�سي

قرور رقم 8: وذذي  نص على مي لي: 

75 نجزئة زهرا  ت ل م ر وذشركة ولى 

وذطيبق وذسفلي متجر رقم  ا  وملتوئن 

1 طريق عين وذش ف فيس

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: قبفل شريك جت ت

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

مي لي: نففيت ولحصص

على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: قبفل وست يذة وملسير

على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: تحاين مسير جت ت ذلشركة

بنت رقم 8: وذذي  نص على مي لي: 

وذزييدا في رأسميل وذشركة

بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وذنشيط والجتميعي

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحاين وذ يتفن والسي�سي

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

ت ل م ر وذشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 1ا21.

39I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ENTREPRISE ARHILAS ALI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 ENTREPRISE ARHILAS ALI

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا2 
شيرع عمر وبن ولخطيب حي أميل 

جنين مفالي وذكيمل فيس - 30000 
فيس وململكة وملغرباة.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3ا12ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   1.500.000«
 1.600.000« إلى  درهم«   100.000«
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 67/022ا2.
40I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CAPITAL ISR
إعالن متحتد وذ روروت

»FCP CAPITAL ISR«
صنتاق مشترك ذلتفظاف 
رسميذه 1.000.000,00 درهم

وذكيئن م ره : وذتور وذباضيء- 63، 
شيرع مفالي  فسف 
تحت ــل تظــيم وذتتباـر 

بمفجب متواالت مجلس إدورا   -I
 BMCE CAPITAL« نتبير  مؤسسـة 

 ،»GESTION
وملنح ت في 20 تفتبر 2020، ن رر:

• تغاير ممثل شركة وذتتبير؛
وألشخيص  وملسفقين/  تحت ل   •

وملتحين والنصيل بهم؛
• تحت ل نشر قامة وذتصفاة؛

• تحت ل والكتتيب اإعيدا وذشروء؛
• تحت ل وذترنيب؛

• تحت ل وملستتل وملرجعي؛
• تحت ل هتف وذتتبير؛

وملف�سى  وذتفظاف  متا  تحت ل   •
بهي؛

• تحت ل وستروناجاة والستثمير؛
• تغاير حيالت وإلعفيء من عمفالت 

والكتتيب اإعيدا وذشروء،

• تحت ل مصيريف وذتتبير

• تحت ل تظيم وذتتبير. 

من  وذتتبير  تظيم  وعتميد  نم   -II

طرف وذهاأا وملغرباة ذسفق وذرسيمال 

 2022 ميرس   28 بتيريخ   »AMMC«

 .GP22054 نحت رقم

وذ يتفني  بيإل توع  وذ ايم  نم   -III

وملحكمة  ذتى  وذضبط  بكتيبة 

 11 بتيريخ  وذباضيء  ذلتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823712.

عن وملستخلص اوذبايتيت

41I

 MALIA CENTER -JUST FIT FITNESS & SPA --

JUST BEAUTY

MALIA CENTER

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن

 MALIA CENTER -JUST FIT-

FITNESS & SPA - JUST BEAUTY

. ، 20000، وذتور وذباضيء .

MALIA CENTER »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

شركيء وذرييض، رقم 39، طريق 

أزمفر، محيفظة وذنفوصر، م يطحة 

أاذت عزاز - - وذتور وذباضيء وملغرب.

»نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

3ا3513.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 28 فبرو ر 2022

مهيم  مزواذة  متا  نجت ت  ن رر 

وملسير ن ملتا: 6 سنفوت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823862.

42I

fiskzem

IMWA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

fiskzem

 hay zahra rue oued el yarmouk

، 15000، khemisset maroc

IMWA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 
رقم 1 وذطبق رقم 1 شيرع وذ ي�سي 

عايض - 15000 ولخميسيت وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

29333

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 01  فذافز 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

.IMWA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

مشغل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

منشأا صنيعاة ذتصناع وملالبس وذتي 

تشغل مي  صل إلى عشرا أشخيص

نيجر أا اساط وستيرود انصت ر.

عنفون ومل ر والجتميعي : ش ة رقم 

1 وذطبق رقم 1 شيرع وذ ي�سي عايض 

- 15000 ولخميسيت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا و مين بنايمني : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   500  : بفطف  اذات  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنايمني  و مين  وذساتا 
 15000 وذرييض حي وذت تم   12 رقم 

ولخميسيت وملغرب.
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رقم  وذسات اذات بفطف عنفوته و) 

 15000 محركة ذهري حي وذت تم   35

ولخميسيت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بنايمني  و مين  وذساتا 

 15000 وذرييض حي وذت تم   12 رقم 

ولخميسيت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

غشت 2021 نحت رقم 1225.

43I

وألجايل وذ يبضة

زين االأجيال

شركة وملسيهمة

رفع رأسميل وذشركة

وألجايل وذ يبضة

6ا شيرع ولجيش ومللكي وذتور 

وذباضيء 6ا شيرع ولجيش ومللكي، 

20000، وذتور وذباضيء وملغرب

زين والأجايل شركة وملسيهمة

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 

ولجيش ومللكي وذتور وذباضيء 6ا 

شيرع ولجيش ومللكي وذتور وذباضيء 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.196803

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2022 ميرس   01 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«  »00.000ا.7 

إلى  درهم«   2.852.016.000«

»16.000ا.2.859 درهم« عن طريق : 

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا9ا823.

44I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

 STE AGROINDUSTRY
STRUCTURES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

 STE AGROINDUSTRY

STRUCTURES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

عبتوذكريم بنجلفن رقم 2ا، وذطيبق 

6 مكينب أشرف فيس - 30000 

فيس وململكة وملغرباة

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72535

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   29

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AGROINDUSTRY STRUCTURES

غرض وذشركة بإ جيز : وذتصت ر ا 

وإلسترود - وألالت ا وملحتوت وذصنيعاة 

ا محتوت ومل يال.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

2ا، وذطيبق  عبتوذكريم بنجلفن رقم 

6 مكينب أشرف فيس - 30000 فيس 

وململكة وملغرباة.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا وذهيم قتاري : 250 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 ANDREA ANTONINI : وذسات 
750 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  قتاري  وذهيم  وذساتا 
6ا  عميرا  ولخطيب  وبن  عمر  شيرع 
 10090 وذربيط  أكتول   17 ش ة 

وذربيط وململكة وملغرباة.
 ANDREA ANTONINI وذسات 
ولخطيب  وبن  عمر  شيرع  عنفوته و) 
وذربيط  أكتول   17 ش ة  6ا  عميرا 

10090 وذربيط وململكة وملغرباة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  قتاري  وذهيم  وذساتا 
 17 ش ة  6ا  عميرا  ولخطيب  وبن 
أكتول وذربيط 10090 وذربيط وململكة 

وملغرباة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 72/022ا2.
45I

JUMEIRA LODGING

JUMEIRA LODGING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

JUMEIRA LODGING
59 شيرع وذزرقطفني رقم 18 وذطيبق 

6 وذتور وذباضيء ، 20360، وذتور 
وذباضيء وملغرب

JUMEIRA LODGING شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 59 شيرع 
وذزرقطفني طيبق 6 رقم 18 وذتور 
وذباضيء 20360 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2677ا5

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 
بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.JUMEIRA LODGING
وألشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة اوذبنيء..
59 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وذتور   18 رقم   6 طيبق  وذزرقطفني 
وذباضيء  وذتور   20360 وذباضيء 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 90.000,00 

درهم، م سم كيذتيلي:
900 حصة  وذسات حسن عيطل : 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات حسن عيطل عنفوته و) 60 
محج حبيب �سي تيصر 20300 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  عيطل  حسن  وذسات 
 20300 تيصر  محج حبيب �سي   60

20300 وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 5ا8237.
46I

FAEC SARL

HOTEL DE LA PAIX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

FAEC SARL
رقم 12 شيرع ولحسن وذتيني م.ح ، 

30000، فيس وملغرب
HOTEL DE LA PAIX شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم اا 
شيرع ولحسن وذثيني م.ج - 30000 
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فيس وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.15115

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
عزيز  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
وجتميعاة من  حصة  7ا1.1  وذتيزي 
أصل ا2.29 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

عيئشة وذتيزي بتيريخ ا0 ميي 2022.
وذتيزي  جالل  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  7ا1.1 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة  ا2.29 

عيئشة وذتيزي بتيريخ ا0 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 78ا2.
47I

FOREIGN CONSULTING

فارما�سي ميسك نسيم
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FOREIGN CONSULTING
 RUE ALLAL AL FASSI,1ER ,8

 ETAGE, MERS SULTAN ، 20490،
CASABLANCA MAROC

فيرمي�سي ميسك نسام شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذنسام 
وسالن، محل نجيري رقم 880 / أ، 
بني ة رقم 880، شيرع رقم ا1,اال ة 
ا م يطحة حي حسني, وذتور وذباضيء 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1901ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

فيرمي�سي ميسك نسام.
غرض وذشركة بإ جيز : صاتذاة.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
رقم  نجيري  محل  وسالن،  وذنسام 
880، شيرع رقم  بني ة رقم  أ،   /  880
ا1,اال ة ا م يطحة حي حسني, وذتور 
وذباضيء  وذتور   20000 وذباضيء 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 2022 سنة .
 90.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : حسساني  عروقي  وذحيبت  وذسات 
900 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حسساني  عروقي  وذحيبت  وذسات 
12رقم7  زت ة  عنفوته و) درب وملاتر2 
20000 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حسساني  عروقي  وذحيبت  وذسات 
12رقم7  زت ة  عنفوته و) درب وملاتر2 
20000 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 823007.
48I

.sté. fidev SARL - A.U

MEKNES DISTRIBUTION

إعالن متحتد وذ روروت

.sté. fidev SARL - A.U
مكنيس - 98ا ود فر وجتود وبني 
ومحمت ، 50000، مكنيس وملغرب
 MEKNES DISTRIBUTION

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 33، 
شيرع بني مغالت –  م.ج.). - 50000 

مكنيس وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.19121

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   28 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 01/02: وذذي  نص على 
مي لي: بتيريخ وألربحيء 21 دجنبر 2011 
: قرور وذ فل -وبتتوءو من  فمه وألربحيء 
وذتجيري  ذلفرع   ،2011- دجنبر   21
9ا،   – فيس   : ب  وذكيئن  ذلشركة، 

طريق ق.ع.م
وذذي  نص   :02/02 رقم  قرور 
فبرو ر   25 بتيريخ ولجمحة  على مي لي: 
ذلنشيط  رسمي  نحت ت   :  2022
وذرئي�سي ذلشركة : باع وآلالت وذفالحاة 
باع   : وذصغيرا ا قطع وذغاير؛ عفض 

وآلالت وذفالحاة وذكبيرا
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على   :01/01 بنت رقم 
مي لي: بتيريخ وذسبت 23 أبريل 2022 
وذصلة،  وذ يتفتاة لوت  وذتحت الت   :
محين  أسي�سي  قيتفن  وعتميد  ا 
2021«؛  فبرو ر   : »نسخة  ذلشركة، 
نطبا ي ذل يتفن رقم 96-5 ذظهير رقم 

79-97-1 ل 13 فبرو ر 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 
ا   1528 ا157،  رقم  نحت   2022

.1666
49I

د في وكسبيرنيز

MAHRAZ ARCHITECTURE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

د في وكسبيرنيز
إقيمة وذايسمين زواية شيرع عمر 
ولخايم ازت ة وذبنفسج عميرا 7 

بفساجفر ، 20220، وذتور وذباضيء 
وملغرب

 MAHRAZ ARCHITECTURE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا د ير 

 GH 7 وألتتذس 3 ، وذطيبق 2 ش ة

11 بفسكفرا وذتور وذباضيء وملغرب. - 

27182 بفسكفرا وذتور وذباضيء

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

539103

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAHRAZ ARCHITECTURE

مميرسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مهنة وملهنتس وملحميري.

د ير  ا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 GH  7 ش ة   2 وذطيبق   ،  3 وألتتذس 

11 بفسكفرا وذتور وذباضيء وملغرب. - 

27182 بفسكفرا وذتور وذباضيء.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات محمت محرز 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  محرز  محمت  وذسات 

 27182  ، وذنحامي  ساتي  لحفومي 

بفسكفرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  محرز  محمت  وذسات 

 27182  ، وذنحامي  ساتي  لحفومي 

بفسكفرا وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.

50I

VISION VASTE CONSULTING

ASP TECH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

ASP TECH شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا96 

نجزئة وملحاط وذطيبق وذسفلي - 

92000 وذحروئش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا50

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 20  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ASP  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TECH

وألشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

محتوت  اولختميت وملتحل ة بيذبنيء، 

اأداوت وألمين اوألشغيل وملختلفة.

ا96   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وذسفلي  وذطيبق  وملحاط  نجزئة 

92000 وذحروئش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذبهلف�سي  فسف عنفوته و) 
000ا1  وإلسميعالاة  نجزئة  9ا 

وذ ناطرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذبهلف�سي  فسف عنفوته و) 
000ا1  وإلسميعالاة  نجزئة  9ا 

وذ ناطرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
29  ني ر  والبتتوئاة بيذحروئش بتيريخ 

2020 نحت رقم اا.
51I

CADES SARL

OUTSOURCIA
إعالن متحتد وذ روروت

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
OUTSOURCIA »شركة وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: 110 
شيرع وذ تس كيزو تير تير شفر - - 

وذتوروذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.128255

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   06 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
إقرور بيست يذة وذسات محمت إبروهام 
ذشركة  كممثل  مهيمه  من  ولجعي 
 MAGHREB PRIVATE EQUITY

FUND II SARL
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين وذسات فريت بن ذفضال ممثل 
 MAGHREB PRIVATE ذلشركة 

EQUITY FUND II SARL
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
وملفوف ة على وست يذة وذسات محمت 

عمر ذحلاج من مهيمه كإدوري

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

وعتروف بن ل حصة من وذسات محمت 

عمر ذحلاج ولى وذسات فريت بن ذفضال

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :16 رقم  بنت 

مي لي: مجلس والدورا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم اا8233.

52I

ripartners sarl

ELF TRAVAUX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

ELF TRAVAUX شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم ا 

شطر ا حي وملحمتي - 6000ا وسفي 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12767

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ELF  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRAVAUX

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة 

 وذتجيرا

 ن ت م ولختميت.

ا  وذرقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
شطر ا حي وملحمتي - 6000ا وسفي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   500  : رباع جفدر  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا رفا ة جفدر : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
زت ة  وذسات رباع جفدر عنفوته و) 
وذ ي�سي عايض عميرا رقم 11 رقم 1 

6000ا وسفي وملغرب.
عنفوته و)  جفدر  رفا ة  وذساتا 
وذرقم 27 وذحميرا والارباة زت ة عتن 
طنجة   90000 ولجت تا  وملت نة  حي 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
زت ة  وذسات رباع جفدر عنفوته و) 
وذ ي�سي عايض عميرا رقم 11 رقم 1 

6000ا وسفي وملغرب
عنفوته و)  جفدر  رفا ة  وذساتا 
وذحميرا والارباة زت ة عت   27 وذرقم 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بآسفي بتيريخ - نحت رقم -.
53I

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت وملحيسبة

TRAITEUR AZIZA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت 
وملحيسبة

شيرع محمت عبته وقيمة حمزا رقم 
18 مكرر وذطيبق وذثيني رقم 7 ، 

60000، اجتا وملغرب
TRAITEUR AZIZA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذبستين زت ة اود وملخيزن رقم 59 - 
60000 اجتا وملغرب
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نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا393

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRAITEUR AZIZA
ممفن   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

حفالت
وذتجيرية  وذفحيذايت  ننظام   -
اوذفناة  اوذرييضاة  وذث يفاة 

اوذترفيهاة ؛
- نأجير محتوت ولحتث.

- وذتمفين اوذتمفين وملتن ل.
- وإلقيمة وذسايحاة.

- ختميت أخرى ذلحجز اوألنشطة 
لوت وذصلة.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 -  59 وذبستين زت ة اود وملخيزن رقم 

60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   800  : رشات  هكف  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 200  : سحيد  بفروس  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
ب امة   800  : رشات  هكف  وذسات 

100 درهم.
 200  : سحيد  بفروس  وذساتا 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات هكف رشات عنفوته و) نجزئة 
 59 رقم  وملخيزن  اود  زت ة  وذبستين 

60000 اجتا وملغرب.
عنفوته و)  بفروس سحيد  وذساتا 
نجزئة وذبستين زت ة اود وملخيزن رقم 

59 60000 اجتا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات هكف رشات عنفوته و) نجزئة 
 59 رقم  وملخيزن  اود  زت ة  وذبستين 

60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 662.
54I

شركة ولحسامة ذالستشيروت ش.م.م

 STE PRINT AIT BOUAYACH
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

شركة ولحسامة ذالستشيروت 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA وملغرب
 STE PRINT AIT BOUAYACH
SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 53 شيرع 

وذربيط وذحي وذثيني بني بفعايش 
ولحسامة ولحسامة 32000 

ولحسامة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3727

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 PRINT AIT BOUAYACH SARL

. AU
غرض وذشركة بإ جيز : -طيبحة.

- نيجر مستلزميت وملكينب.

- نيجر ملح يت وذكمبافنر..
53 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
بفعايش  بني  وذثيني  وذحي  وذربيط 
 32000 ولحسامة  ولحسامة 

ولحسامة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 2022 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 STE PRINT AIT وذشركة 
 BOUAYACH SARL AU : 1.000

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 STE PRINT AIT وذشركة 
 BOUAYACH SARL AU : 1000

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت وملرتي�سي عنفوته و) 
طنجة   26 حي وملجت زت ة عتن رقم 

9000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت وملرتي�سي عنفوته و) 
طنجة   26 حي وملجت زت ة عتن رقم 

9000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 362.

55I

Advance Center

 BLINK HAIR AND BEAUTY
CENTER

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
 Blink Hair and Beauty Center

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي فاال 9كا 
زت ة وذنجت حي وذرييض - 10100 

وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا1599

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 Blink  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.Hair and Beauty Center

غرض وذشركة بإ جيز : -1 تشغال 

شروء   2- بيلجميل  وذحني ة  مؤسسة 

اوملستلزميت  وملفود  جماع  اباع 
اوملفراشيت وملتحل ة بنشيط صيذفن 

منتجيت  انفزيع  باع   3- وذتجمال 

وذتجمال اوإلكسسفوروت وملستهلكة.

عنفون ومل ر والجتميعي : فاال 9كا 
 10100  - وذرييض  حي  وذنجت  زت ة 

وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذساتا سيرا مجت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : ادغيري  زينب  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

ب امة   500  : وذساتا سيرا مجت 

100 درهم.

 500  : ادغيري  زينب  وذساتا 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  مجت  سيرا  وذساتا 

عميرا ب 6 ش ة ا1 وملسيرا 1 ح ي م 

10120 وذربيط وملغرب.

عنفوته و)  ادغيري  زينب  وذساتا 
33 زت ة و ت بيعمرون نجزئة وملنضر 

وذربيط   10170 وذسفي�سي  ولجمال 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:



9487 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

عنفوته و)  مجت  سيرا  وذساتا 
عميرا ب 6 ش ة ا1 وملسيرا 1 ح ي م 

10120 وذربيط وملغرب
عنفوته و)  ادغيري  زينب  وذساتا 
33 زت ة و ت بيعمرون نجزئة وملنضر 
وذربيط   10170 وذسفي�سي  ولجمال 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 9ا3ا12.
56I

LAFAGA SARL

تلكو سولوسيون إند سرفيس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LAFAGA SARL
9ا1 شيرع ذال  يقفت وذطيبق 6 

مكتب 195 ، 20090، وذتوروذباضيء 
وملغرب

نلكف سفذفسافن إتت سرفيس 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 61، شيرع 
ذال يقفت زواية مصطفى وملحيني، 

وذطيبق 2، رقم 62. - 20090 
وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2691ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
نلكف   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

سفذفسافن إتت سرفيس .
شركة   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
انكنفذفجاي  والنصيالت  أعميل 

وملحلفميت.

اتسفيق  انفزيع  اباع  شروء   -
محتوت والنصيالت اكيميروت وملروقبة 
اأتظمة ولحريق اوذتحكم في وذتخفل 
اوالقتحيم اجماع وألجهزا منخفضة 

وذتاير. 
- تصيئو امميرسة والنصيل بكيفة 

أشكيذه.
عبر  اوذتسفيق  وذسفق  دروسة   -

وإلتترتت اوذتفوصل وذرقمي.
وستيرود،  نفزيع،  وملتيجرا،   -
 : نصناع انجماع وملنتجيت  نصت ر، 
اوملرئاة،  وملسمفعة  وإلذكتراتايت، 
اوذالسلكاة  وذسلكاة  والنصيالت 

اوذهينف.
باع  شروء،  نصت ر،  وستيرود،   -
املح يتهي  وذكمبافنر  أجهزا  انفزيع 
وذسلكاة  اوالنصيالت  اوذتفوصل 
وملكتباة  اوذلفوزم  اوذالسلكاة 

اوملحتوت اوألثيث. 
- وإلتتيج وذسمعي وذبصري.

وذحملايت  كل  عيمة  بصفة  ا   -
ومليذاة،  وذصنيعاة،  وذتجيرية، 
وذح يرية ا وملن فذة وملرنبطة بطري ة 
من  بأي  مبيشرا  غير  أا  مبيشرا 
نمكن  وذتي  ا  أعاله  وملبينة  وألهتوف 

من ننماة وذشركة.
 ،61  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مصطفى  زواية  ذال يقفت  شيرع 
وملحيني، وذطيبق 2، رقم 62. - 20090 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات محمت بني مسك 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت بني مسك عنفوته و) 
02ا26  وذسفوذم  وذسيحل  رييض 

برشات وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت بني مسك عنفوته و) 
02ا26  وذسفوذم  وذسيحل  رييض 

برشات وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823859.
57I

فاكفج دا سفس ش م م ذلشريك وذفحات

شركة بيست مومنت
 ش م م

 ذلشريك وذفحات
 STE BEST MOMENTS - 

SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

فاكفج دا سفس ش م م ذلشريك 
وذفحات

5ا، شيرع وذح بة، ، 000اا، 
وذصفيرا وملغرب

شركة بيست مفمنت ش م م 
 STE BEST - ذلشريك وذفحات

MOMENTS SARL AU شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مسيكنة 
عنت فاكفج دا سفس ، رقم 5ا، 
شيرع وذح بة - 000اا وذصفيرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6137

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 
ذلشريك  م  م  ش  مفمنت  بيست 
 STE BEST MOMENTS  - وذفحات 

. SARL AU
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.

مسيكنة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
عنت فاكفج دا سفس ، رقم 5ا، شيرع 

وذح بة - 000اا وذصفيرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذفيضل  وبف  وذت ن  تفر  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذفيضل  وبف  وذت ن  تفر  وذسات 
وذراتق  نجزئة  30ا،  عنفوته و) 

000اا وذصفيرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذفيضل  وبف  وذت ن  تفر  وذسات 
وذراتق  نجزئة  30ا،  عنفوته و) 

000اا وذصفيرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 158.
58I

CADES SARL

OUTSOURCIA
شركة وملسيهمة

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
OUTSOURCIA شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي وإلجتميعي 1100 
شيرع وذ تس , كيزو تير شفر , شفر 
2 , طيبق ا - 20200 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.128255

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 22 أكتفبر 2021 نم نحفيل 
ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
تير  كيزو   , وذ تس  شيرع   1100« من 
 20200  - ا  طيبق   ,  2 شفر   , شفر 
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»وقيمة  إلى  وملغرب«  وذتوروذباضيء 
 , زت ة عين حرادا   12  ,  2  يسمين 
وذتوروذباضيء  0ا200   - روسين  حي 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 2ا8236.
59I

FID HORIZON

ILAFO*   شـــــركـــــة ايــــالفـــــو
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FID HORIZON
 RUE ABDELKRIM BENJELLOUN
 VN N°10 APPT 4 ، 30000، FES

MAROC
شـــــركـــــة و ــــالفـــــف *ILAFO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 155 
نجزئة وملنتزه 3 وذطيبق وذثيتي ثغيت 
فيس فـــــيس 30001 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.58205
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
و ــــالفـــــف  شـــــركـــــة  وذفحات  وذشريك 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   ILAFO*
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 
وذثيتي  وذطيبق   3 وملنتزه  نجزئة   155
فيس   30001 فـــــيس  فيس  ثغيت 
وملغرب تتاجة ل : ال ــــــزوال وي نشــــــيط.
ا حتد م ر وذتصفاة ب وذطــــيبــــــق 
اود  حي  ا  رقم  هـــاـبــــة  نجزئــــــة  والال 

فـــــيس فــــــيس 30001 فـــــيس وملغرب. 
ا عين:

محب  صنهيجي  ومـــاـــنــــة  وذسات ا) 
 3 155 نجزئة وملنتزه  ا عنفوته و) رقم 
فــــــــيس   30001 ثغيت  وذتيني  وذطيبق 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2157/2022.
60I

PUSH CENTER

BILLARD INVEST
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
BILLARD INVEST شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مفالي وسميعال 1 ب 1 عين وذسبع 
وذتور وذباضيء 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
97ا529.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  07 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
1 عين  1 ب  »شيرع مفالي وسميعال 
وذتور   20000 وذباضيء  وذتور  وذسبع 
وبف  زت ة  »ا1  إلى  وملغرب«  وذباضيء 
عبت هللا تيفي وملحيريف وذتور وذباضيء 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823558.
61I

AMDE

LEVEL SEO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AMDE
 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD
 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LEVEL SEO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

سماة، وقيمة شهرزود 3، وذطيبق 

5،رقم 22، - 0ا203 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1385ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LEVEL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.SEO

غرض وذشركة بإ جيز : ولختميت 

وملصترا.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذطيبق   ،3 شهرزود  وقيمة  سماة، 

وذتور وذباضيء  0ا203   -  ،22 5،رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

100 حصة   : وذسات تجام وذرومي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذرومي  تجام  وذسات 

تيظفر 20000 تيظفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذرومي  تجام  وذسات 

تيظفر 20000 تيظفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 26 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822191.

62I

PUSH CENTER

SEPTUA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

SEPTUA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

و مال زاال زت ة ريتال وذطيبق 11 

وذش ة 29 وذتور وذباضيء وذتور 

وذباضيء 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

363ا7ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

مبلغ   SEPTUA وذفحات  وذشريك 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

زاال  و مال  شيرع  وإلجتميعي  م رهي 

 29 وذش ة   11 وذطيبق  ريتال  زت ة 

 20000 وذتور وذباضيء وذتور وذباضيء 

 : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

نتوعايت وقتصيد ة.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 11 وذطيبق  ريتال  زت ة  زاال  و مال 

وذتور  وذباضيء  وذتور   29 وذش ة 

وذباضيء  وذتور   20000 وذباضيء 

وملغرب. 

ا عين:

هنت عميرا ا عنفوته و)  وذسات ا) 

8 ساتي بفزيت  نجزىة وذسميرا رقم 

وملغرب  ولجت تا   20000 ولجت تا 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 25ا823.

63I

Khidmat Attajir

TRANS AGRDGHOZIFN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Khidmat Attajir

 BIS RUE EL MOUAHIDINE ، 05

52000، ERRACHIDIA MAROC

TRANS AGRDGHOZIFN شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

مفالي ومحمت ولخنك ص ب 289 - 

52000 وذرشات ة وذرشات ة

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15953

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 TRANS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.AGRDGHOZIFN

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملسيفرين.

قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 -  289 مفالي ومحمت ولخنك ص ب 

52000 وذرشات ة وذرشات ة.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : حسن  وملفك  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  حسن  وملفك  وذسات 

وشطيط تغزات 5800ا ننغير ننغير.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  حسن  وملفك  وذسات 

وشطيط تغزات 5800ا ننغير ننغير

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

09 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 583.

64I

LKHALDICONSEILS

SKIP TOURS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

LKHALDICONSEILS

 N°634 BUREAU N°4 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

SKIP TOURS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي أ 80 

وإلنفيق وملحيمات مروكش - 0006ا 

مركش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.102279

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   03 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

شنين  وذسات  ا)  فنس  نففيت 

500 حصة وجتميعاة من أصل 500 

وإلذه  عبت  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذصتقياي بتيريخ 03 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135622.

65I

CHN CONSULTING

 STATION SRVICE EL 
MOUH SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

CHN CONSULTING
 RESIDENCE YAKOUTA 3 APPT
 8 BELAIR CHAMP DE COURSE،

30000، FES MAROC
 STATION SRVICE EL MOUH 
SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ساتي 

وذفوفي حي وملسيرا بنسفدا مكتب 2 
فيس - 30030 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا661

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 18  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 STATION SRVICE EL MOUH

. SARL AU
تشغال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
_مباحيت   ، سايروت  ختمة  محطة 
ان ت م  وذتجيرا  جماع   _  ، اقفد 

ولختميت..
ساتي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 2 وذفوفي حي وملسيرا بنسفدا مكتب 

فيس - 30030 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وملفح  عيدل  وذشركة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

1000 ب امة   : وذسات عيدل وملفح 
100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عيدل وملفح عنفوته و) رقم 
 30090  . حي اود فيس   18 زت ة   78

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عيدل وملفح عنفوته و) رقم 
 30090  . حي اود فيس   18 زت ة   78

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ - نحت رقم -.

66I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

YOUSSEF REST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
YOUSSEF REST شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 8 
إقيمة جبل هبري أ 1 إفرون - 53000 

وفرون وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.1195

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 YOUSSEF REST وذفحات  وذشريك 
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
 8 رقم  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
إقيمة جبل هبري أ 1 إفرون - 53000 
وذتصفاة   : ل  تتاجة  وملغرب  وفرون 

وإلرود ة ا ولحل وملسبق ذلشركة.
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 8 رقم  وذتصفاة ب  م ر  ا حتد 
إقيمة جبل هبري أ 1 إفرون - 53000 

وفرون وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) كميل ذطفي ا عنفوته و) 
إفرون   1 أ  إقيمة جبل هبري   8 رقم 
كمصفي  ا)  وملغرب  إفرون   53000

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيزرا بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 167.
67I

ste controle balance sarl

STE ISMABACH  DES BAINS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 STE ISMABACH DES BAINS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي متجر 
8 عميرا 19 وذشهت ة 3 مكنيس - 

50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56155
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ISMABACH DES BAINS
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري

متيجرا.
متجر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - مكنيس   3 وذشهت ة   19 عميرا   8

50000 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.200  : وسميعالي  وذساتا ملايء 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا عيئشة وسميعالي : 1.200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا وسميء وسميعالي : 1.200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1.600  : وذساتا هشفمة بشيري 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا صفاة وسميعالي : 1.200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا وسروء وسميعالي : 1.200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1.200  : وذساتا وذهيم وسميعالي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1.200  : وذساتا زينب وسميعالي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا هشفمة بشيري عنفوته و) 
عميرا وي 19 ش ة 1 نجزئة وذشهت ة 
مكنيس   50000 وملنصفر مكنيس   3

وملغرب.
وذساتا وذهيم وسميعالي عنفوته و) 
 3 وذشهت ة   1 ش ة   19 وي  عميرا 
مكنيس   50000 مكنيس  وملنصفر 

وملغرب.
وذساتا ملايء وسميعالي عنفوته و) 
 3 وذشهت ة   1 ش ة   19 وي  عميرا 
مكنيس   50000 مكنيس  وملنصفر 

وملغرب.
وسميعالي  وسروء  وذساتا 
نالاال  نجزئة  ا8  فاال  عنفوته و) 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
وذساتا زينب وسميعالي عنفوته و) 
فاال ا8 نجزئة نالاال مكنيس 50000 

مكنيس وملغرب.
وسميعالي  صفاة  وذساتا 
نالاال  نجزئة  ا8  فاال  عنفوته و) 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
وسميعالي  وسميء  وذساتا 
نالاال  نجزئة  ا8  فاال  عنفوته و) 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
وسميعالي  عيئشة  وذساتا 
نالاال  نجزئة  ا8  فاال  عنفوته و) 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت وسميعالي عنفوته و) 
فاال ا8 نجزئة نالاال مكنيس 50000 

مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   15 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1760.
68I

مكتب وملحيسبة وذصيذحي

SOCIETE PARA ICH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

مكتب وملحيسبة وذصيذحي
زت ة وملت نة وملنفرا عميرا وذاح فبي 

وذطيبق وذثيذث وذش ة رقم 6 ، 
60000، اجتا وململكة وملغرباة

SOCIETE PARA ICH شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 
وملت نة وملنفرا عميرا وذاح فبي 
وذطيبق وذثيني وذش ة رقم 3 - 

60000 اجتا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.35573

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 SOCIETE PARA وذفحات  وذشريك 
 100.000,00 رأسميذهي  مبلغ   ICH
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
زت ة وملت نة وملنفرا عميرا وذاح فبي 
وذطيبق وذثيني وذش ة رقم 3 - 60000 
اجتا وملغرب تتاجة ل : 1/ وذفشل في 

وست طيب وذزبنيء.

زت ة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذاح فبي  عميرا  وملنفرا  وملت نة 
وذطيبق وذثيني وذش ة رقم 3 - 60000 

اجتا وملغرب. 
ا عين:

ا  بفستة  هشيم  وذسات ا) 
حي وألتتذس وقيمة كانزي  عنفوته و) 
1 بلفك ب وذطيبق وذثيذث وذش ة ب3 
كمصفي  ا)  وملغرب  اجتا   60000

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   28 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 609.
69I

TGE FIDUS

HYPER CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

TGE FIDUS
شيرع وذزرقطفني كميل بيرك سيتتر 

عميرا B رقم 39 وذطيبق 6 ، 28810، 
وملحمت ة وملغرب

HYPER CONSULTING شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا شيرع 
فلسطين نجزئة ولحرية1 ش ة 03 
طيبق 02 - 20800 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
30523

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 HYPER : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.CONSULTING

مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتروسيت وذبحث ا وإلستشيرا.

شيرع  ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 03 ش ة  ولحرية1  نجزئة  فلسطين 

طيبق 02 - 20800 وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذغلمي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذغلمي  محمت  وذسات 

حي والمل وذ رية   23 زت ة صبرو رقم 

20800 سال وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذغلمي  محمت  وذسات 

حي والمل وذ رية   23 زت ة صبرو رقم 

20800 سال وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم ا88.

70I

sacompta sarl au

STE GRAD SR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

sacompta sarl au

اا2 شيرع ولجيش ومللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر وملغرب

STE GRAD SR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع نكفر 

حي وذسالم ميسفر - 25033 ميسفر 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2169

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. GRAD SR

وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة ا منشئيت.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 25033  - ميسفر  وذسالم  حي  نكفر 

ميسفر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذرمي�سي  وذت ن  صالح  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرمي�سي  وذت ن  صالح  وذسات 

عنفوته و) 207 شيرع نكفر حي وذسالم 

ميسفر 33250 ميسفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذرمي�سي  وذت ن  صالح  وذسات 

عنفوته و) 207 شيرع نكفر حي وذسالم 

ميسفر 33250 ميسفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  ببفملين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 81/2022.

71I

FIDUCIAIRE MOUANI

بيرو د يتيد ليدرشيب
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI
 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE
 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،
54000، KHENIFRA MAROC

بيرا د  تات ذاترشيب شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا2 شيرع 

زرقطفني وذطيبق والال ش ة رقم 02 
- 000ا5 خنافرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا33

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 08  فتاف 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
بيرا د   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

 تات ذاترشيب.
غرض وذشركة بإ جيز : والستشيرا 

ا وملصيحبة
اوالبحيث  وذتروسيت  مكتب 

اوذتحرييت 
وذتكفين وملستمر.

ا2 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
زرقطفني وذطيبق والال ش ة رقم 02 

- 000ا5 خنافرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات وملصطفى مفوني 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وملصطفى مفوني عنفوته و) 

000ا5  حمرية  وفرون  اود  زت ة   11

خنافرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وملصطفى مفوني عنفوته و) 

000ا5  حمرية  وفرون  اود  زت ة   11

خنافرا وذم

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

08  فذافز  والبتتوئاة بخنافرا بتيريخ 

2020 نحت رقم 5ا1.

72I

FIDUCIAIRE MOUANI

إمسيس منجمنت
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
إنشيء فرع نيبع ذلشركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

إمسيس منجمنت شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 13 

وذطيبق والال حي بلخيري شيرع 

عيئشة وملسيفر - 90080 طنجة 

وملغرب.

إنشيء فرع نيبع ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.3121

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر   2019 أكتفبر   08 في  وملؤرخ 

نحت  ذلشركة  نيبع  فرع  إنشيء 

وذتسماة - ا وذكيئن بيذحنفون ا2 شيرع 

وذطيبق والال ش ة رقم  وذزرقطفني 

02 - 000ا5 خنافرا وملغرب ا وملسير 

من طرف وذسات ا) مفوني وملصطفى.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بخنافرا بتيريخ 23 أكتفبر 

2019 نحت رقم 862.

73I
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مكتب وملحيسبة وذصيذحي

SOCIETE FOOT MAX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مكتب وملحيسبة وذصيذحي
زت ة وملت نة وملنفرا عميرا وذاح فبي 

وذطيبق وذثيذث وذش ة رقم 6 ، 
60000، اجتا وململكة وملغرباة

SOCIETE FOOT MAX شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذ تس 

نجزئة وذشبيب رقم 25 - 60000 
اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
39329

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   10
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOCIETE FOOT MAX
1/باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملالبس وذرييضاة.
ذلميركيت  وذتجيري  وذتمثال   /2
ذلمالبس  اوذحيملاة  وذفطناة 

اوالكسيسفوروت وذرييضة.
 : باع وألكسيسفوروت وذرييضة   /3

وألحت ة اوملالبس.
ا/والستيرود اوذتصت ر..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 -  25 رقم  وذشبيب  نجزئة  وذ تس 

60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات منير شكاللي : 1.000 حصة 
ب امة 100,00 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات منير شكاللي عنفوته و) حي 
بيم زت ة 1 رقم2 ساتي  حيى 60000 

اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات منير شكاللي عنفوته و) حي 
بيم زت ة 1 رقم2 ساتي  حيى 60000 

اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 2ا6.

74I

مكتب وملحيسبة وذصيذحي

 SOCIETE FETCHAT ET FILS
IMPORT EXPORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
قفل وذتصفاة

مكتب وملحيسبة وذصيذحي
زت ة وملت نة وملنفرا عميرا وذاح فبي 

وذطيبق وذثيذث وذش ة رقم 6 ، 
60000، اجتا وململكة وملغرباة
 SOCIETE FETCHAT ET FILS
IMPORT EXPORT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : حي 

وذزيتفن نجزئة بنمامفن رقم 635 - 
60000 اجتا وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5اا27.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل  ا0  في  وملؤرخ 
 SOCIETE FETCHAT ET FILS حل 
لوت  شركة   IMPORT EXPORT
رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   10.000,00
نجزئة  وذزيتفن  حي  وإلجتميعي 
اجتا   60000  -  635 بنمامفن رقم 
في  وذفشل  ل1/  تتاجة  وملغرب 

وست طلب وذزبنيء.

ا عين:

ا  فتشيت  محمت  وذسات ا) 

عنفوته و) شيرع ولحسن وذثيني نجزئة 

 21 رقم  وذرضفون  زت ة  بنمامفن 

كمصفي  ا)  وملغرب  اجتا   60000

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

حي  افي   2022 أبريل  ا0  بتيريخ 

 -  635 وذزيتفن نجزئة بنمامفن رقم 

60000 اجتا وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم 631.

75I

CAFILIX CONSEILS SARL

WS Agency
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CAFILIX CONSEILS SARL

 LOT MAGHREB EL JADID RES

 OUED EL MAKHAZINE N 307

 LARACHE ، 92000، LARACHE

MAROC

WS Agency شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 99 

نجزئة ودريساة - 92000 وذحروئش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6825

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا2 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 WS  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.Agency

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذلفحيت والشهيرية.

 99 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذحروئش   92000  - ودريساة  نجزئة 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا اسيم عتاى : 700 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 300  : مرجين  سفاين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  عتاى  اسيم  وذساتا 

 2296 رقم  ولجت ت  وملغرب  نجزئة 

92000 وذحروئش وملغرب.

وذسات سفاين مرجين عنفوته و) 
مكرر حي   2 رقم   11 وملشراع بلفك 

وذباضيء  وذتور   20570 وملحمتي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  عتاى  اسيم  وذساتا 

 2296 رقم  ولجت ت  وملغرب  نجزئة 

92000 وذحروئش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 والبتتوئاة بيذحروئش بتيريخ 

2022 نحت رقم 282.

76I

MA GLOBAL CONSULTING

LES SAADIENNES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

MA GLOBAL CONSULTING
زواية شيرع عبت وملفمن ا زت ة فين 

زيالتت إقيمة فضالة، وذطيبق وذروبع، 

20000، وذتور وذباضيء وملغرب

LES SAADIENNES شركة متتاة 

فالحاة

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 9 محج 

خيذت وبن وذفذات عين وذسبع - 

20.000 وذتور وذباضيء وملغرب.

قفل وذتصفاة
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   30 وملؤرخ في 

لوت  شركة   LES SAADIENNES

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

4.630.000,00 درهم اعنفون م رهي 

محج خيذت وبن وذفذات   9 وإلجتميعي 

وذتور وذباضيء   20.000  - عين وذسبع 

وملغرب تتاجة ذتصفاة اد ة.

ا عين:

بنيني  افيء  زهفر  وذسات ا) 

راييل  زت ة  عنفوته و)  ا  وسميرس 

وذتور وذباضيء   20.000 عين وذتئيب 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

محج   9 افي   2022 أبريل   30 بتيريخ 

 - وذسبع  عين  وذفذات  وبن  خيذت 

20.000 وذتور وذباضيء وملغرب.

77I

CABINET FICOR

UNITED PETROLEUM
إعالن متحتد وذ روروت

CABINET FICOR

12 زت ة وألقحفون إقيمة وذنيس 

بفسجفر ، 20200، وذتور وذباضيء 

وملغرب

UNITED PETROLEUM »شركة 

وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: 375 

وقيمة وذفاال وذطيبق 3 رقم 9 طريق 

ولجت تا - 20200 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

ا1618.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل  ا1  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

من  كل  أسهم  جماع  نففيت  مي لي: 
وذحميري  حسنيء,  نت مي  وذساتا 

ذفيئتا  وذكل  مريم  انت مي  فيظمة 

وذسات عبت ولحمات نت مي 

على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 
ولحمات  عبت  وذسات  نففيت  مي لي: 
وذسات  ذفيئتا  سهم   8000 نت مي 

وذشروع جميل
على  وذذي  نص   :03 رقم  قرور 
ولحمات  عبت  وذسات  نففيت  مي لي: 
من  كل  ذفيئتا  سهم  000ا  نت مي 
سهم   3998 وذشركة م ش هفذت نغ 

اوذسات محمت كحالاي 02 أسهم
على  وذذي  نص  ا0:  رقم  قرور 
نت مي  وذساتا  إست يذة  مي لي: 
حسنيء, اوذساتا وذحميري فيظمة من 

مهيمهمي كمت رنين ذلشركة
على  وذذي  نص   :05 رقم  قرور 
ولحمات  عبت  بيذسات  وإلقرور  مي لي: 
ذلشركة  كمت ر  مهيمه  في  نت مي 
محمت  كحالاي  وذسيدا  اتحاين 
جت ت ن  كمت رين  جميل  اوذشروع 

ذلشركة ملتا غير محتادا
على  وذذي  نص   :06 رقم  قرور 
وألسي�سي  وذنضيم  نحاين  مي لي: 

ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 8: وذذي  نص على مي لي: 
*وذسات عبت  ن سام جت ت ذألسهم 
وذسات   * سهم   7998 ولحمات نت مي 
وذسات   * سهم   8000 وذشروع جميل 
,وذسات عالء  محمت كحالاي سهمين 
نت مي.سهمين ا 3998 سهمي ذشركة 

MH HOLDING
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823605.
78I

cabinet comptable aziz

 ZIYAD ACADEMY SCHOOL
PRIVE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

cabinet comptable aziz
2 زت ة ا وذحهت ولجت ت وبن ومساك 

، 50ا20، وذتوروذباضيء وملغرب
 ZIYAD ACADEMY SCHOOL

PRIVE شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا19 محج 
ر�سى كت را بن مساك - 50ا20 

وذتوروذباضيء وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
887ااا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 28 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
محج ر�سى كت را بن مساك  »ا19 
إلى  وملغرب«  وذتوروذباضيء  50ا20   -
وذفضل  نجزئة   1026 رقم  »نجزئة 
وذتوروذباضيء   20703  - مفالي رشات 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 72ا16.
79I

مكتب وملحيسبة

AK COMMERCE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وملحيسبة
شيرع عبت ولخيذق وذطريس رقم 21 
وذطيبق وذثيذث ، 62000، وذنيظفر 

وملغرب
AK COMMERCE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

بفشفوف عميرا وذفكالي A وذطيبق 
وذثيذث رقم 5 - 62000 وذنيظفر 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

065ا2
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 AK  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.COMMERCE

غرض وذشركة بإ جيز : 1) وستيرود 

اوذتصت ر

2) وذن ل وذفطني اوذتالي ذلبضيئع 

لحسيب وذغير

3) باع وذففوكه اولخضر.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذطيبق   A وذفكالي  عميرا  بفشفوف 

وذنيظفر   62000  -  5 رقم  وذثيذث 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات سفاين وربيب : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   500  : وذسات  فنس خلفا 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات سفاين وربيب : 500 ب امة 

100 درهم.

ب امة   500  : وذسات  فنس خلفا 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وربيب  سفاين  وذسات 

ومليتاي 62000 ومليتاي ومليتاي.

عنفوته و)  خلفا  وذسات  فنس 

ومليتاي 62000 ومليتاي ومليتاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وربيب  سفاين  وذسات 

ومليتاي 62000 ومليتاي ومليتاي

عنفوته و)  خلفا  وذسات  فنس 

ومليتاي 62000 ومليتاي ومليتاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   06 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا69.

80I
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جميل وذصتقي محيسب محتمت

اقامة  قسيوي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

جميل وذصتقي محيسب محتمت
شيرع وبن سينيء رقم 86 ولخميسيت 

، 15000، ولخميسيت وملغرب
وقيمة قسافي شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 7ا1 

نجزئة ودريساة - 15000 ولخميسيت 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
29533

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وقيمة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

قسافي.
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 7ا1 
نجزئة ودريساة - 15000 ولخميسيت 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات قسافي وملصطفى : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملصطفى  قسافي  وذسات 
وملنى  نجزئة  رقم37ا  عنفوته و) 

15000 ولخميسيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وملصطفى  قسافي  وذسات 
وملنى  نجزئة  رقم37ا  عنفوته و) 

15000 ولخميسيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 216.
81I

FIDUCIAIRE AMER FISC

STE DIEGOU CAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 BD ANNASR IMMB CHOURAK

 1ERE ETAGE ZAIO، 62000،
NADOR MAROC

STE DIEGOU CAR SARL شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع وحت 
حي وذسفق زو ف 62000 وذنيظفر 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

009ا2
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DIEGOU CAR SARL
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وحت حي وذسفق زو ف 62000 وذنيظفر 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وذبيلي طيرق : 2.500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات وذبيلي محمت : 2.500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حي  وذسات وذبيلي طيرق عنفوته و) 

والمل زو ف 62000 وذنيظفر وملغرب.
وذسات وذبيلي محمت عنفوته و) حي 

والمل زو ف 62000 وذنيظفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذبيلي محمت عنفوته و) حي 

والمل زو ف 62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 601.
82I

AB RED1 COMPTA

 MODA CONTROLE
INTERNATIONAL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

AB RED1 COMPTA
 YAACOUB MANSOUR 2 ETAGE

maroc 2، طنجة N° 4 ، 90000
 MODA CONTROLE

INTERNATIONAL شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

يح فب وملنصفر رقم 2، طيبق 2 رقم 
ا - 90070 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126609

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MODA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.CONTROLE INTERNATIONAL
ن ت م   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولختمة امروقبة ولجفدا اوذتجيرا
.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
يح فب وملنصفر رقم 2، طيبق 2 رقم 

ا - 90070 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : أابهي بف  ودريس  وذسات 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
 100  : أابهي بف  ودريس  وذسات 

ب امة 1.000 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
أابهي بف عنفوته و)  ودريس  وذسات 
نجزئة مفالي إدريس وملرجة   33 رقم 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
أابهي بف عنفوته و)  ودريس  وذسات 
نجزئة مفالي إدريس وملرجة   33 رقم 

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   22 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253079.
83I

FIDUCIAIRE NAJD

HYDROTEC TIT MELLIL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE NAJD
 25RUE DES SUIPPES 2EME
 ETAGE 25RUE DES SUIPPES

 2EME ETAGE، 20006،
CASABLANCA maroc

HYDROTEC TIT MELLIL شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة زين 
وذسالم محل رقم 82 ناط ملال . - 

0ا296 وذتور وذباضيء. وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2267ا5 بيذتوروذباضيء

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HYDROTEC TIT MELLIL

:  ختص  بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذهفوئاة  اوذتجهيزوت  ولخروطام  في 

اوذهاتراذاكاة˓ صايتة وألذاة.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

82 ناط ملال  زين وذسالم محل رقم 

. - 0ا296 وذتور وذباضيء. وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

فخير  وذرحام  عبت  وذسات 

رقم  وذسالم  زين  نجزئة  عنفوته و) 

0ا296 وذتور وذباضيء  82 ناط ملال 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عبت وذرحام فخير عنفوته و) 

نجزئة زين وذسالم رقم 82 ناط ملال 

0ا296 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا82310.

84I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

PAPETERIE  BOURED
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR
sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5
 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt
N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

PAPETERIE BOURED شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذ تس قيسيرية قتيساة وذطيبق 
وألال وذرقم 173 - 60000 اجتا 

وململكة وملغرباة
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
39339

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PAPETERIE BOURED
باع   *  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذلفوزم اوملحتوت وملكتباة
* باع وذلفوزم وملترساة

وألجهزا  اصايتة  نفريت   *
وإلذكتراتاة

اوذطبيعة  وألافست  طبيعة   *
وذرقماة

* طبع ا نسخ وذكتب اوذفثيئق
* باع أجهزا وذكمبافنر

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق  قتيساة  قيسيرية  وذ تس 
اجتا   60000  -  173 وذرقم  وألال 

وململكة وملغرباة.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : نففاق  جميل  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : نففاق  جميل  وذسات 
ب امة 100.000 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  نففاق  جميل  وذسات 
 62000 أ  بفطاب سكتفر  واالد  حي 

وذنيظفر وململكة وملغرباة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  نففاق  جميل  وذسات 
 62000 أ  بفطاب سكتفر  واالد  حي 

وذنيظفر وململكة وملغرباة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 659.
85I

OPEN SCHOOL PRIVE

OPEN SCHOOL PRIVE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

OPEN SCHOOL PRIVE
22. شيرع وألردن ، مركز وذزاين ، 
وذطيبق رقم 31 ، 90000، طنجة 

وملغرب
 OPEN SCHOOL PRIVE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 22. شيرع 
وألردن ، مركز وذزاين ، وذطيبق رقم 

31 - 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127077
ا0  في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 OPEN : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.SCHOOL PRIVE SARL
دراس   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

خصفصاة.
عنفون ومل ر والجتميعي : 22. شيرع 
وذطيبق رقم   ، مركز وذزاين   ، وألردن 

31 - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 750  : منسفم  فسف  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
250 حصة   : وذساتا  يسين ذالى 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات منسفم  فسف عنفوته و) 
7 زت ة محمت وذرحاماني حي  فسف 

بن نيشفين ا007ا مروكش وملغرب.
عنفوته و)  ذالى  وذساتا  يسين 
 1 وفتو نانانتي جانرول مفسليرو رقم 
بفرطيل ب بيسف ب ا بفيرطي 3 سبتة 

51001 سبتة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات منسفم  فسف عنفوته و) 
7 زت ة محمت وذرحاماني حي  فسف 

بن نيشفين ا007ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253551.
86I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 COMPANIE GENERAL
 IMMOBILIERE DU

MAGHREB
إعالن متحتد وذ روروت

BOUKHAR Choukri Expert-
 Comptable DPLE, Commissaire
 Aux Comptes, Expert Judiciaire
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 Assermenté près du Tribunal
d’Appel de Casablanca

 زت ة كيذفين زواية شيرع عبت 
وملفمن ا زت ة باالن وذتور وذباضيء ، 
20360، وذتور وذباضيء وملغرب 3 

 COMPANIE GENERAL
 IMMOBILIERE DU MAGHREB
COGIMA »شركة متتاة ع يرية«

اعنفون م رهي والجتميعي: 81 شيرع 
غيتتي - 20300 وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في ا1 أبريل 2022
نم ونخيل وذ روروت وذتيذاة:

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
مسير ن  سنفوت  ثالث  ملتا  تحاين 

جتد ذلشركة:
وذسالم  عبت  بنيس  وذسات   -  
رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 

B18268
عزيز  وذرحمين  عبت  وذسات   -  
بنحمفر ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

B418554
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
نفقاع مشترك بين وذسات بنيس عبت 
وذرحمين عزيز  وذسالم اوذسات عبت 

بنحمفر.
87I

شركة وبهفش ذلختميت

AFRICA SMART BUILDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

شركة وبهفش ذلختميت
شيرع مكة عميرا وذصيذحي وذطيبق 
والال رقم ا0 وذحافن ، 70010، 

وذحافن وملغرب
 AFRICA SMART BUILDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة حي 
مفالي رشات مجمفعة ج رقم 86 - 

70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1579ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. AFRICA SMART BUILDING
وألنشطة   : غرض وذشركة بإ جيز 
دروسة  اوذهنتساة.  وملحميرية 
وملسيعتا  دروسة  وملبيني.  انصمام 
وذ راية.  وذهنتسة  دروسة  وذت ناة. 
محركيت  وذبائاة.دروسة  وذتروسيت 
وملايه ولحضرية. اوذطرقيت ا وذطريق 
دروسة  ولحضرية.  وذطرق  ا  وذساير 
نصمام   .3D نصمام   :BIM نصيمام 
اوملسيحيت  ولخيرجاة.  وملسيحيت 
ولخضروء. وملسيحيت  تهائة  وذحيمة. 
اوذ ايسيت......... وذتكلفة  ن ت م 
وذتهائة   : وذذكاة  وملتن  دروسيت 
وملبيني.  .أشغيل  وذذكاة  ولحضرية 
وذتشطاب  أشغيل   .  VRD وشغيل 

وذنهيئي. طبفغروفاي . ............ .
عنفون ومل ر والجتميعي : نجزئة حي 
 -  86 مفالي رشات مجمفعة ج رقم 

70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات  يسين ذطاف : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 INGENIUM AFRIQUE وذشركة
 100 SARL A.U : 500 حصة ب امة 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ذطاف  وذسات  يسين 
70000 وذحافن  320 حي وذحفدا  رقم 

وملغرب.
 INGENIUM AFRIQUE وذشركة
أصالة  زت ة  عنفوته و)   SARL A.U
وذحافن   70000  03 رقم   105 عميرا 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ذطاف  وذسات  يسين 
70000 وذحافن  320 حي وذحفدا  رقم 

وملغرب

وكروتتي  وذت ن  بتر  وذسات 

ميذكي   29016 وسبيتاي  عنفوته و) 

وسبيتاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1336/2022.

88I

eurest compta sarl

PIBLIPRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

eurest compta sarl

 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،

FES MAROC

PIBLIPRO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 68 

نجزئة زينب محل ا1 وذتكيروت فيس 

- 30000 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5959ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

مبلغ   PIBLIPRO وذفحات  وذشريك 

اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي رقم 68 نجزئة زينب 

 30000  - فيس  وذتكيروت  ا1  محل 

فيس وملغرب تتاجة ل : نهي ة وذنشيط 

اعتم إمكيتاة وإلستمرورفاه .

 68 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 

نجزئة زينب محل ا1 وذتكيروت فيس 

- 30000 فيس وملغرب. 

ا عين:

ا  وذفردي  محمت  وذسات ا) 

وذبلاتا  وذطفيل  درب   26 عنفوته و) 

فيس وملغرب كمصفي   30000 فيس 

 ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

ا1  محل  زينب  نجزئة   68 رقم   :

وذتكيروت فيس 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2268.

89I

 BOUKHAR Choukri Expert-Comptable DPLE, 

 Commissaire Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal d’Appel de

Casablanca

 SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE EL MAJD
إعالن متحتد وذ روروت

BOUKHAR Choukri Expert-

 Comptable DPLE, Commissaire

 Aux Comptes, Expert Judiciaire

 Assermenté près du Tribunal

d’Appel de Casablanca

 3 زت ة كيذفين زواية شيرع عبت 

وملفمن ا زت ة باالن وذتور وذباضيء ، 

20360، وذتور وذباضيء وملغرب

 SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

EL MAJD »شركة متتاة ع يرية«

اعنفون م رهي والجتميعي: 70 زت ة 

محمت ميمفن - 20300 وذباضيء 

وملغرب

»إعالن متحتد وذ روروت«

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل  ا1  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

مسير ن  سنفوت  ثالث  ملتا  تحاين 

جتد ذلشركة:
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وذسالم  عبت  بنيس  وذسات   -  

رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل 

B18268

عزيز  وذرحمين  عبت  وذسات   -  

بنحمفر ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 

B418554

 قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نفقاع مشترك بين وذسات بنيس عبت 

وذرحمين عزيز  وذسالم اوذسات عبت 
بنحمفر

90I

Iguonna taza

 SOCIETE DOAA PIERRES
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Iguonna taza

Taza Taza، 35000، Taza Maroc

 SOCIETE DOAA PIERRES SARL

AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وكال 

اود وملال نيزا نيزا وملغرب 35000 

نيزا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6363

 01 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 فبرو ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SOCIETE DOAA PIERRES SARL

.AU

والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة وذبنيء محيلجة ولحجيرا.

حي وكال   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 35000 وملغرب  نيزا  نيزا  وملال  اود 

نيزا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  بفقنفشة  مرود  وذسات 
نيزا   35000 حي وكال اود وملال نيزا 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بفقنفشة  مرود  وذسات 
حي وكال اود وملال 35000 نيزا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   23 بتيريخ  بتيزا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 166.
91I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

KINEANGE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
KINEANGE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 350 
 LOTISSEMENT NASSIM-

 MAGASIN 3- LISSASFA - 20000
وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2929ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. KINEANGE
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

.KINESITHERAPEUTE
 350  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 LOTISSEMENT NASSIM-
 MAGASIN 3- LISSASFA - 20000

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 110.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.100  : وذرواي  يسرو  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا يسرو وذرواي عنفوته و) حي 
 02 شيرع طه حسين وذرقم   1 وذفرح 

26000 سطيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا يسرو وذرواي عنفوته و) حي 
 02 شيرع طه حسين وذرقم   1 وذفرح 

26000 سطيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بسطيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8ا165.
92I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

OLA TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شيرع محمت ولخيمس وقيمة 
وذرحميني A3 وذطيبق والال اودي زم 
اودي زم وملغرب، 25350، اودي زم 

وملغرب
OLA TRAV شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
والال رقم 73 وذحميرا 2 شيرع محمت 
ولخيمس اودي زم 25350 اودي زم 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.769

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   21 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
 50.000« أي من  درهم«  »50.000ا 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بفودي زم بتيريخ 

2022 نحت رقم 8ا.

93I

SABIRI AUDIT & ADVISORY

أفريك ميديكال إكيبما
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

SABIRI AUDIT & ADVISORY
357, شيرع محمت ولخيمس, طيبق 
9, رقم 2 ، 20250، وذتور وذباضيء 

وملغرب
أفريك مات كيل إكابمي شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 رت ة 
باير بيرون - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
افيا شريك

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
8165ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم وإلعالم  11 أبريل  وملؤرخ في 
نفزيع  ا  غفتي  عمر  وذشريك  بففيا 
ذرسم   

ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2022 06  ني ر  في  وملؤرخ  وإلروثة 
بيذشكل وألتي :

 6.388  ، غفتي  بفبكر  وذسات ا) 
حصة .

 ، غفتي  أمين  محمت  وذسات ا) 
6.387 حصة .



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9498

وذسات ا) فرداس متغري علفي ، 
1.825 حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823650.

94I

مكتب وذتفثاق وذحصري بمروكش  والستيل جميل 

محتو

MB 5 LUXURY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وذتفثاق وذحصري بمروكش 
والستيل جميل محتو

زواية شيرع محمت وذسيدس ا طريق 
نيركة وقيمة كيراذين وذطيبق والال 
وذش ة رقم 1 ,2 جليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب
MB 5 LUXURY شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مروكش 
، مركز زينيث بيزتيس زت ة مسلم 
نجزئة بفكير وذطيبق وذثيذث ش ة 

رقم ا1 بيب دكيذة - 0000ا مروكش 
وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125395

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MB 5 : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.LUXURY
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

. Promotion immobilière
مروكش   : ومل ر والجتميعي  عنفون 
مسلم  زت ة  بيزتيس  زينيث  مركز   ،
ش ة  وذثيذث  وذطيبق  بفكير  نجزئة 
0000ا مروكش  ا1 بيب دكيذة -  رقم 

وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   70  : وذسات رشات بيذكبير 
ب امة 7.000 درهم ذلحصة .

580 حصة   : وذسات وحمت وملت ي 
ب امة 58.000 درهم ذلحصة .

70 حصة   : وذسات عبت هللا شين 
ب امة 7.000 درهم ذلحصة .

280 حصة   : وذسات حسن حيرث 
ب امة 28.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بيذكبير  رشات  وذسات 
وقيمة كتباة عميرا س 10 زت ة محمت 
0000ا  رحمني حسن حيرث مروكش 

مروكش وملغرب .
وذسات وحمت وملت ي عنفوته و) 11 
جامفتفس  0ا132  وذيس  شيرع  ب 

فرنسي 0ا132 فرنسي فرنسي.
عنفوته و)  شين  هللا  عبت  وذسات 
 12 وذش ة   08 عميرا  و مين  وقيمة 
وذشريفاة تسلطيتت مروكش 0000ا 

مروكش وملغرب .
عنفوته و)  حيرث  حسن  وذسات 
بيريس   75019 13 زت ة دكتفر مليزي 

فرنسي 75019 بيريس فرنسي .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وحمت وملت ي عنفوته و) 11 
جامفتفس  0ا132  وذيس  شيرع  ب 

فرنسي 0ا132 فرنسي فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135678.
95I

SABIRI AUDIT & ADVISORY

أفريك ميديكال إكيبما
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

SABIRI AUDIT & ADVISORY
357, شيرع محمت ولخيمس, طيبق 
9, رقم 2 ، 20250، وذتور وذباضيء 

وملغرب

أفريك مات كيل إكابمي شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 زت ة 
باير بيرون - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
8165ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) غفتي 

محمت أمين كمسير احات
نبحي ذففيا وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823650.
96I

AISSE

ستيرودير
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AISSE
 Boulevard Yacoub El ,138

 Mansour, 20 380 Casablanca
 - Maroc ، 20380، Casablanca

Maroc
ستيراد ر شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذتور 
وذباضيء، 77 زت ة محمت سماحة، 
وذطيبق 8 - 20100 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2519ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

ستيراد ر.

غرض وذشركة بإ جيز : - إستيرود، 

وملشكل  وذبفذيستر ن  اباع  وتتيج 

وملشكل  اوذبفذيستر ن  بيذتمت ت 

بيالتبثيق.

وذحملايت  كل  عيمة،  ابصفة   -

ومليذاة،  وا  وذتجيرية  وذصنيعاة، 

ذهي عالقة  وذتي  وملن فذة  وا  وذح يرية 

بيذهتف  مبيشرا  غير  أا  مبيشرا 

وملميثلة  وألهتوف  اكل  والجتميعي 

ننماة  في  وملسيهمة  شينهي  من  وذتي 

وذشركة..

وذتور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

زت ة محمت سماحة،   77 وذباضيء، 

وذباضيء  وذتور   20100  -  8 وذطيبق 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وسطي ب  منير  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وسطي ب  منير  وذسات 

وذهيشمي  شيرع   128 وذباضيء،  وذتور 

وذفااللي، قطحة بكآطال پفذف 20700 

وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وسطي ب  منير  وذسات 

وذهيشمي  شيرع   128 وذباضيء،  وذتور 

وذفااللي، قطحة بكآطال پفذف 20700 

وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا82315.

97I
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CANOCAF SARL

CARSER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

CANOCAF SARL
شيرع ولجيش ومللكي زت ة ولخنسيء 

رقم 7 وذطيبق وذثيني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،وذنيظفر

MAROC
CARSER شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي واالد 
وبروهام زت ة 1 شيرع كفيت رقم 
17/13 - 62000 وذنيظفر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا53.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
محمت عمرون  نففيت وذسات  ا) 
100 حصة وجتميعاة من أصل 300 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) جميل  يسين 

بتيريخ 28  ني ر 2022.
ذزعر  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
370 حصة وجتميعاة من أصل 700 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) جميل  يسين 

بتيريخ 28  ني ر 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 659.
98I

CANOCAF SARL

HABID TRANS
إعالن متحتد وذ روروت

CANOCAF SARL
شيرع ولجيش ومللكي زت ة ولخنسيء 

رقم 7 وذطيبق وذثيني رقم 03 
 NADOR ،62000 ،وذنيظفر

MAROC
HABID TRANS »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: 

و ميشرابن رقم 8 - 62000 وذنيظفر 
وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.22189
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نفـفيت ولحـصص والجتمـيعـاة ومل ررا 
وذساتا  بين  2022/ا0/ا0  بتيريخ 
وذساتا  ا  جهة،  من  سحات  بفزكف 

حت في أنسة من جهة أخرى
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين مسير جت ت ذلشركة
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

مالئمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على   :7 ا   6 بنت رقم 
عبات  500  حت في  وذسات  مي لي: 
وذساتا حت في  وجتميعاة)،  حصة 

أنسة  500 حصة وجتميعاة) 
على  وذذي  نص   :16 رقم  بنت 
عبات  حت في  وذسات  تحاين  مي لي: 
كمسير ن  ونسة  حت في  وذساتا  ا 

جت ت ن ذلشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   28 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم ا67.
99I

فات بيست كفنسالتين

 HAJ ALI EQUIPEMENT DE
PECHE S

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

فات بيست كفنسالتين
حي وذسحيدا شيرع مفالي وسميعال 
زت ة بركين رقم 01 وذطيبق والال ، 

70000، وذحافن وملغرب
 HAJ ALI EQUIPEMENT DE

PECHE S شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذبحيرا رقم 03 - 70000 وملر�سى 

وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1263ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 HAJ  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALI EQUIPEMENT DE PECHE S

باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسمك .........

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وملر�سى   70000  -  03 رقم  وذبحيرا 

وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ومزول  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومزول  محمت  وذسات 

حتوئق  وقيمة  ا3  عميرا   06 ش ة 

80000 وكيد ر  سفس وذحي وملحمتي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ومزول  محمت  وذسات 

حتوئق  وقيمة  ا3  عميرا   06 ش ة 

80000 وكيد ر  سفس وذحي وملحمتي 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   20 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1097.

100I

DAO-INFRANET MAROC

 TECH AND MEDIA
FACTORY

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

TECH AND MEDIA FACTORY
5ا1 شيرع محمت ولخيمس وذطيبق 
 Tanger ،90000 ، 28 وذروبع ش ة

Maroc
 TECH AND MEDIA FACTORY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 183 
مركز تريي شيرع الي وذحهت مكتب 

65 وذطيبق والر�سي طنجة - 90000 
طنجة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.79351
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 25 ميرس  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 TECH AND MEDIA FACTORY
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
 183 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
مكتب  وذحهت  الي  شيرع  تريي  مركز 
 90000  - وذطيبق والر�سي طنجة   65
طنجة وملغرب تتاجة ل : عتم نح اق 

هتف وذشركة.
 183 ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
مكتب  وذحهت  الي  شيرع  تريي  مركز 
 90000  - وذطيبق والر�سي طنجة   65

طنجة وملغرب. 
ا عين:

ا  كحفش  صففون  وذسات ا) 
رقم  فنزايال  حي  مصلى  عنفوته و) 
وملغرب  طنجة   90000 طنجة   56

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا  كحفش  محمت  وذسات ا) 
نيشفين  وبن  حي  وذشرف  عنفوته و) 
وملغرب  طنجة   90000 طنجة   10

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   25 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253385.
101I

فات بيست كفنسالتين

ESPACE MATPECHE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

فات بيست كفنسالتين
حي وذسحيدا شيرع مفالي وسميعال 
زت ة بركين رقم 01 وذطيبق والال ، 

70000، وذحافن وملغرب
ESPACE MATPECHE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي الي 

وذحهت رقم وملر�سى - 70000 وذحافن 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1287ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ESPACE MATPECHE
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والسميك .............
الي  حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذحافن   70000  - وذحهت رقم وملر�سى 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : طفيل  سحات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات سحات طفيل عنفوته و) رقم 
 80000 بنسركيا  وذحلاي  ففتتي   767

وكيد ر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات سحات طفيل عنفوته و) رقم 
 80000 بنسركيا  وذحلاي  ففتتي   767

وكيد ر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1116.
102I

مفن ة حسنيء دودا

MH DRO.SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

مفن ة حسنيء دودا
زت ة وذيسففاة وقيمة وذيسر وذطيبق 
والال رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

وملغرب
MH DRO.SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي طنجة 
طريق وذربيط وملنط ة وذصنيعاة 

جزتي ة وذ طحة رقم 6 طنجة طريق 
وذربيط وملنط ة وذصنيعاة جزتي ة 

وذ طحة رقم 6 90000 طنجة 
وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.76653
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم وإلعالم  11 أبريل  وملؤرخ في 
نفزيع  ا  ملكي  عميد  وذشريك  بففيا 
ذرسم   

ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 غشت  ا2  في  وملؤرخ  وإلروثة 
بيذشكل وألتي :

 5.999 وذسات ا) مريم تاكخفوه ، 
حصة .

 11.338  ، ملكي  ملايء  وذسات ا) 
حصة .

 22.666  ، وذسات ا) حسين ملكي 
حصة .

 7.997  ، روضاة تاخيه  وذسات ا) 
حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 117ا.
103I

FLASH ECONOMIE

HTE MULTISERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HTE MULTISERVICES شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا زت ة 

اود زيز وذطيبق 3 وذش ة 7 وكتول - 
10000 وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
160107

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 HTE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MULTISERVICES
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة.
زت ة  ا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - وكتول   7 وذش ة   3 اود زيز وذطيبق 

10000 وذربيط وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذحلمي  وذطيذبي  حمزا  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذحلمي  وذطيذبي  حمزا  وذسات 
علي  بن  ولحسن  زت ة  ا  عنفوته و) 

وذربيط   10000 2 وذسفي�سي  وذفالد ة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذحلمي  وذطيذبي  حمزا  وذسات 
علي  بن  ولحسن  زت ة  ا  عنفوته و) 

وذربيط   10000 2 وذسفي�سي  وذفالد ة 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3360.

104I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

SUR CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شيرع عالل إبن عبتهللا، ش ة 
رقم 22ا, وذطيبق وذروبع. ، 50000، 

MEKNES MAROC

SUR CAR شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وألر�سي عميرا 37 شيرع عالل إبن 

عبتهلل - 50000 مكنيس وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56159

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   08

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SUR  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CAR

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق .

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

إبن  عالل  شيرع   37 عميرا  وألر�سي 

عبتهلل - 50000 مكنيس وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 2.500  : حتاشين  وذساتا رجيء 

درهم   250.000 ب امة  حصة 

ذلحصة.

 : وذحلمي  نففاق  محمت  وذسات 

2.500 حصة ب امة 250.000 درهم 

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا رجيء حتاشين عنفوته و) 

شيرع   2 ش ة   1 إقيمة روتاي وذطيبق 

مكنيس   50000 ولجيش ومللكي م ج 

وملغرب .

وذحلمي  نففاق  محمت  وذسات 

1 ش ة  عنفوته و) إقيمة روتاي وذطيبق 

 50000 1 م ج  ا وإلسميعلاة  2 زت ة 

مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا رجيء حتاشين عنفوته و) 

شيرع   2 ش ة   1 إقيمة روتاي وذطيبق 

مكنيس   50000 ولجيش ومللكي م ج 

وملغرب 

وذحلمي  نففاق  محمت  وذسات 

1 ش ة  عنفوته و) إقيمة روتاي وذطيبق 

 50000 1 م ج  ا وإلسميعلاة  2 زت ة 

مكنيس وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1778.

105I

إ كسبيرنفذز

إيكسبيرتولز
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

إ كسبيرنفذز

5, شيرع  فسف إبن نيشفين، 

وذطيبق 2, رقم 3 ، 90000، طنجة 

وملغرب

إ كسبيرنفذز شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 5, شيرع 

 فسف إبن نيشفين، وذطيبق 2, رقم 

3 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا1270

 23 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

إ كسبيرنفذز.

وذتمثال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتجيري اوإلدوري ذلشركيت.

شيرع   ,5  : عنفون ومل ر والجتميعي 

2, رقم  وذطيبق   فسف إبن نيشفين، 

3 - 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : وذحي تي  أحمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذحي تي  أحمت  وذسات 

متشر بني روشت، وملغيصاين، زرهفن 

50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذحي تي  أحمت  وذسات 

متشر بني روشت، وملغيصاين، زرهفن 

50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   09 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253515.

106I

N2M CONSEIL-SARL

 SPRACHSCHULE SOMMER

PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير تسماة وذشركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

 SPRACHSCHULE SOMMER

PRIVE شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي شيرع 

مفالي رشات رقم 55 تحياتاة وذفتو 

قرية وركمين - 62000 وذنيضفر 

وملغرب.

تغاير تسماة وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

17865

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

أبريل   19 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 

نم تغاير تسماة وذشركة من   2022

 SPRACHSCHULE SOMMER«

 INSTITUT« إلى   »PRIVE

. « HEIDELBERG PRIVE

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 725.

107I

وئتميتاة وذفضالة

AUTO ECOLE MIZINE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

وئتميتاة وذفضالة
رقم 529 ش ة رقم ا وذطيبق 

2 وذفحتا 5 شيرع عالل وذفي�سي 
مروكش ، 0070ا، مروكش وملغرب
AUTO ECOLE MIZINE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
-T1 اعنفون م رهي وإلجتميعي فاال
130-2 وذطيبق رقم 6 وذحي نيركة 
جلايز - 6000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.118751
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) جميل وذشحيبتي 
90ا حصة وجتميعاة من أصل 90ا 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) فتاحة تجيح 

بتيريخ 28 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135688.

108I

WIFAQ MAT

WIFAQ MAT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

WIFAQ MAT
1ا شيرع زرقطفني وذطيبق 7 رقم 37 

، 0ا200، وذتور وذباضيء وملغرب
WIFAQ MAT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 1ا شيرع 

زرقطفني وذطيبق 7 رقم 37 - 0ا200 
وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2853ا5
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في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.WIFAQ MAT
غرض وذشركة بإ جيز : باع جماع 

مفود وذبنيء.
1ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
زرقطفني وذطيبق 7 رقم 37 - 0ا200 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذ ضياي  وذرحمن  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذ ضياي  وذرحمن  عبت  وذسات 
ا7  عنفوته و) حي نرقيع وذسفلى رقم 

62000 وذنيظفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذ ضياي  وذرحمن  عبت  وذسات 
ا7  عنفوته و) حي نرقيع وذسفلى رقم 

62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823851.
109I

مفن ة حسنيء دودا

IQ & MO.SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

مفن ة حسنيء دودا
زت ة وذيسففاة وقيمة وذيسر وذطيبق 
والال رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

وملغرب

IQ & MO.SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طنجة 2 
زت ة ولجت 5 ر غريث طيبق ا رقم 63 

- 90000 طنجة وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

287ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم وإلعالم  11 أبريل  وملؤرخ في 

نفزيع  ا  ملكي  عميد  وذشريك  بففيا 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 غشت  ا2  في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :

12ا   ، تاكخفوه  مريم  وذسات ا) 

حصة .

وذسات ا) ملايء ملكي ، 780 حصة.

 1.558  ، ملكي  حسين  وذسات ا) 

حصة .
 550  ، تاخيه  روضاة  وذسات ا) 

حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 120ا.

110I

distra conseils

JAD AMANSSI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

distra conseils
رقم 2 بلفك 21 وذطيبق وذثيني وذحي 

ولحسني ، 0000ا، مروكش وملغرب

JAD AMANSSI شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 
رقم 99 مركب وذغفذف وذشريفاة 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.96077

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 أبريل   19 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وملنحم  عبت  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   500 مغضر 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 

أبريل   19 بتيريخ  نيتيني  ومانة  الذة 

.2021

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

17  فتاف  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 125150.

111I

وذشتافي ودريس

 Sté PHARMACIE ABOUAB

KSAR EL KEBIR SARL-AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وذشتافي ودريس

حي وملسيرا ولخضروء م/أ زت ة/02 
رقم /ا1 ، 92150، وذ صر وذكبير 

وملغرب

 Sté PHARMACIE ABOUAB

KSAR EL KEBIR SARL-AU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي حمرية 

طريق وملريصة - 92150 وذ صر 

وذكبير وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3375

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 28  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 Sté  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 PHARMACIE ABOUAB KSAR EL

.KEBIR SARL-AU

غرض وذشركة بإ جيز : صاتذاة.
عنفون ومل ر والجتميعي : حي حمرية 
طريق وملريصة - 92150 وذ صر وذكبير 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات سفاين جيدي : 100 حصة 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  جيدي  سفاين  وذسات 
سحيدا   192 رقم   2 وآلفيق  نجزئة 

0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  جيدي  سفاين  وذسات 
سحيدا   192 رقم   2 وآلفيق  نجزئة 

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذكبير  بيذ صر  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 309.
112I

مفن ة حسنيء دودا

PM GLOBAL. SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
افيا شريك

مفن ة حسنيء دودا
زت ة وذيسففاة وقيمة وذيسر وذطيبق 
والال رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

وملغرب
PM GLOBAL. SARL شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي طنجة 
طريق وذربيط وملنط ة وذصنيعاة 

جزتي ة وذ طحة رقم 6 طنجة طريق 
وذربيط وملنط ة وذصنيعاة جزتي ة 

وذ طحة رقم 6 90000 طنجة 
وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3ا1077.
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم وإلعالم  11 أبريل  وملؤرخ في 
نفزيع  ا  ملكي  عميد  وذشريك  بففيا 
ذرسم   

ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 غشت  ا2  في  وملؤرخ  وإلروثة 
بيذشكل وألتي :

 1.250 وذسات ا) مريم تاكخفوه ، 
حصة .

 2.361  ، ملكي  ملايء  وذسات ا) 
حصة .

722.ا   ، ملكي  حسين  وذسات ا) 
حصة .

 1.667  ، روضاة تاخيه  وذسات ا) 
حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 113ا.

113I

SLIMANI KAMAL

STE EL OUFI CARS SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SLIMANI KAMAL
 RUE KHANE YOUNESS N° 8
 AL QOUDS ، 60000، OUJDA

MAROC
STE EL OUFI CARS SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عفينة 

وذسروق شيرع مصطفى وذفجتي رقم 
10. - 60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
39083

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 28  ني ر 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE EL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.OUFI CARS SARL

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذسايروت بتان سيئق..

عفينة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسروق شيرع مصطفى وذفجتي رقم 

10. - 60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 2.500  : محمت  وذحففي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 2.500  : سفاين  وذحففي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محمت  وذحففي  وذسات 
 20 حي ولحكمة زت ة والنشروح رقم 

60000 اجتا وملغرب.
عنفوته و)  سفاين  وذحففي  وذسات 
 20 حي ولحكمة زت ة والنشروح رقم 

60000 اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  محمت  وذحففي  وذسات 
 20 حي ولحكمة زت ة والنشروح رقم 

60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   29 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 386.
114I

COG

رشا أرت
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

رشي أرت شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محيمات 
وذسحيدا 5 رقم 1ا مروكش محيمات 
وذسحيدا 5 رقم 1ا مروكش 0000ا 

مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا1232.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميرس  ا1  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
رشي  ولحسين  وذسات  ا)  نففيت 
حصة وجتميعاة من أصل   500 كي 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
ميرس  ا1  بتيريخ  عايش  لحسن 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135698.
115I

D & S COM

MA CAFE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

D & S COM
 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1
 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC
MA CAFE شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
مفالي وسميعال حي وذسككاين 

بلفك 13 زت ة 2 رقم 87 - 20290 
وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا601ا.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   30 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   MA CAFE وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
مفالي  شيرع  وإلجتميعي  م رهي 
بلفك  وذسككاين  حي  وسميعال 
وذتور   20290  -  87 رقم   2 زت ة   13
في طفر   : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء 

وذتصفاة.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
مفالي وسميعال حي وذسككاين بلفك 
وذتور   20290  -  87 رقم   2 زت ة   13

وذبضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  برشات  عتا ة  وذسات ا) 
 2 زت ة  وملفحت ن  وقيمة  عنفوته و) 
وذحي  وذكبير  ولحزوم  شيرع   76 رقم 
وذباضيء  وذتور   20570 وملحمتي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 833937.
116I

INFOPLUME

SUDANESE BIO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
إضيفة تسماة نجيرية أا شحير 

INFOPLUME
9ا1 شيرع محمت ولخيمس وقيمة 

مامفزو 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
وملغرب

SUDANESE BIO »شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: 72 نجزئة 
سلامة شيرع وذشهات عبت وذسالم بن 
بفحفت بين وذطب ين قطحة 170 - 

90000 طنجة وملغرب.
»إضيفة تسماة نجيرية أا شحير«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.120513
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   19 في  وملؤرخ 

إضيفة شحير نجيري ذلشركة اهف:
SOUDANI BIO

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا25332 - 3828.
117I
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INFOPLUME

SABADAM CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن

INFOPLUME

9ا1 شيرع محمت ولخيمس وقيمة 

مامفزو 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 

وملغرب

SABADAM CAR »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 6 زت ة 

وألتطكي - 90000 طنجة وملغرب.

»نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.78181

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 20 أبريل 2022

مهيم  مزواذة  متا  نجت ت  ن رر 

وملسير ن ملتا: 5 سنفوت.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   29 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253321-3825.

118I

وئتميتاة وذفضالة

LITTLE BEN CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

وئتميتاة وذفضالة
رقم 529 ش ة رقم ا وذطيبق 

2 وذفحتا 5 شيرع عالل وذفي�سي 

مروكش ، 0070ا، مروكش وملغرب

LITTLE BEN CAR شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 

بيذطيبق وألر�سي رقم 71 وملجمع 

وذتجيري وذحنبر 2 وملسيرا 2 - - 

6000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.113773

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

اوعزيز  حمزا  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
500 حصة ذفيئتا وذسات  ا) حسن 

ومنصفر بتيريخ 13 أبريل 2022.
محمت اوعزيز  نففيت وذسات  ا) 
500 حصة وجتميعاة من أصل 500 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) لحسن زهير 

بتيريخ 13 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135686.
119I

وذشتافي ودريس

 Sté ALCAZAR PROJETS
SARL-AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وذشتافي ودريس
حي وملسيرا ولخضروء م/أ زت ة/02 
رقم /ا1 ، 92150، وذ صر وذكبير 

وملغرب
Sté ALCAZAR PROJETS SARL-

AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وملسيرا 
ولخضروء م/ حمزا زت ة 1 رقم اا - 

92150 وذ صر وذكبير وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3377

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 10  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 Sté  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALCAZAR PROJETS SARL-AU
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء وملختلفة.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وملسيرا 
 - اا  1 رقم  ولخضروء م/ حمزا زت ة 

92150 وذ صر وذكبير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : وذكنفني  وذسات  فسف 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات  فسف وذكنفني عنفوته و) 
حي وملسيرا ولخضروء م/ حمزا زت ة 1 
رقم اا 92150 وذ صر وذكبير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  فسف وذكنفني عنفوته و) 
حي وملسيرا ولخضروء م/ حمزا زت ة 1 
رقم اا 92150 وذ صر وذكبير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذكبير  بيذ صر  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 310.
120I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CANYON DEVELOPMENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شيرع مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 
2609 ، 0000ا، مروكش وملغرب
 CANYON DEVELOPMENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 57 شيرع 
مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 2609 - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

21ا125
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CANYON DEVELOPMENT

نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذكفود ، بيجي ، جات سكي ، سكفنروت 

 ، اوذتروجيت   ، تيرية  دروجيت   ،

 ، اولجميل   ، ولجبلاة  اوذتروجيت 

 ، اجماع أنشطة وإلقيمة   ، اولخافل 

اوالستيرود اوذتصت ر.

57 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  2609 وذبر ت  صنتاق  مفريتيتاي 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 90.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذرحمين  عبت  مفالي  وذسات 

ذغروري وذزاكيري : 300 حصة ب امة 

100 درهم ذلحصة .

 300  : وذتيزي  مجتاذين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

300 حصة   : وذسات وحمت قيدري 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرحمين  عبت  مفالي  وذسات 

فاال  عنفوته و)  وذزاكيري  ذغروري 

ذغروري نجزئة وذحكيري دور وذتفن�سي 

0000ا مروكش وملغرب.
وذتيزي  مجتاذين  وذساتا 

حيفظ  زت ة  ذغروري  فاال  عنفوته و) 

0000ا  وذشتفي  وذحي  وبروهام 

مروكش وملغرب.

عنفوته و)  قيدري  وحمت  وذسات 

شيرع عبت   31 وقيمة وتيفي فاال رقم 

وذهيدي بفطيذب وذحي ولحسني 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذتيزي  مجتاذين  وذساتا 

حيفظ  زت ة  ذغروري  فاال  عنفوته و) 

0000ا  وذشتفي  وذحي  وبروهام 

مروكش وملغرب.
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عنفوته و)  قيدري  وحمت  وذسات 
شيرع عبت   31 وقيمة وتيفي فاال رقم 
وذهيدي بفطيذب وذحي ولحسني 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135699.
121I

BUREAU ESSOUFYANI

INTER FOOD PELAGIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 INTER FOOD PELAGIQUE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 39 زت ة 
ولخنسيء حي وذتنماة - 70000 

وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1591ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 INTER : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. FOOD PELAGIQUE
غرض وذشركة بإ جيز : شروء اباع 
اوذففوكه  ولخضر  انصت ر  اوستيرود 
بيملجيل  وذصلة  لوت  وملفود  اجماع 

وذزروعي
أتفوع  جماع  انصت ر  وستيرود 

وألسميك اففوكه وذبحر

 39  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 70000  - حي وذتنماة  زت ة ولخنسيء 

وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : كرتفن  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  كرتفن  محمت  وذسات 
زت ة 918 رقم 18 حي وذسالم 70000 

وكيد ر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كرتفن  محمت  وذسات 
زت ة 918 رقم 18 حي وذسالم 70000 

وكيد ر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 3ا13.
122I

CYH

STE PALATINO CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE PALATINO CAR شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 
وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 
مغناة نجزئة وذتيزي رقم 73 ساتي 
وذ يدي اجتا 60000 اجتا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.19873
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  08 فبرو ر  وملؤرخ في 
 STE شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رأسميذهي  مبلغ   PALATINO CAR

درهم اعنفون م رهي   100.000.000
وإلجتميعي طريق مغناة نجزئة وذتيزي 
رقم 73 ساتي وذ يدي اجتا 60000 
اجتا وملغرب تتاجة ل : حل وذشركة .
طريق  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
ساتي   73 مغناة نجزئة وذتيزي رقم 
وذ يدي اجتا 60000 اجتا وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) تجام اهيبي ا عنفوته و) 
اجتا 60000 اجتا وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   06 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5اا.
123I

CYH

STE AL JAMIAA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

CYH
 BD MOHAMMED

 BENABDELLAH IMM 25
 OUJDA، 60000، OUJDA

MAROC
STE AL JAMIAA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : شيرع 
ولحرية رقم 53 حي ولحكمة اجتا 

60000 اجتا وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.18627

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2021 أبريل   23 في  وملؤرخ 
لوت  شركة   STE AL JAMIAA حل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
 10.000.000 وذفحات مبلغ رأسميذهي 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
اجتا  ولحكمة  حي   53 رقم  ولحرية 

ذ فل  تتاجة  وملغرب  اجتا   60000
وذتصفاة.
ا عين:

دريفش  وذكريم  عبت  وذسات ا) 
اجتا   60000 اجتا  عنفوته و)  ا 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
شيرع  افي   2021 أبريل   23 بتيريخ 
اجتا  ولحكمة  حي   53 رقم  ولحرية 

60000 اجتا وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   23 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2021 نحت رقم ا0 أبريل 2022.

124I

audilex accounting

ENVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

audilex accounting
 rue al mouzdalifa imm sami
 n°17 ، 40000، marrakech

maroc
ENVICES شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي وقيمة جفود رقم 
103 وذطيبق وذثيذث ش ة رقم3ا - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125339

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ENVICES
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وعيدا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
نتاير وذنفي يت/ن ت م والستشيروت ا 

ولخبروت في مجيل نتبير وذنفي يت .
عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع عبت 
رقم  جفود  وقيمة  ولخطيبي  وذكريم 
 - وذثيذث ش ة رقم3ا  وذطيبق   103

0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : ريف ي  ٌرضفون  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ريف ي  رضفون  وذسات 
وذروشات ة   52000 واففس  مركز 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ريف ي  رضفون  وذسات 
وذروشات ة   52000 واففس  مركز 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5032.

125I

STE HTCPRO SARL

NOUVELELAN PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
NOUVELELAN PRIVE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 90 شيرع 
مفالي عبتوذحزيز إقيمة أ مكتب رقم 

ا - 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.50377

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تحاين  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

عسفلي زباتا كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91335.
126I

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. لوت وذشريك 

وذفحات

PEPINIERE  KOUYES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. 
لوت وذشريك وذفحات

20 شيرع وملتنبي وذطيبق والال بني 
مالل 20 شيرع وملتنبي وذطتبق والال 
بني مالل، 23000، بني مالل وملغرب
PEPINIERE KOUYES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : ولحيجب 
2 قايدا برود ة جميعة ولخلفاة واالد 
عبت هللا وذف اه بن صيلح - 23203 

وذف اه بن صيلح وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.3799

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 ن رر حل  30 دجنبر  وملؤرخ في 
لوت  شركة   PEPINIERE KOUYES
رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
برود ة  قايدا   2 ولحيجب  وإلجتميعي 
جميعة ولخلفاة واالد عبت هللا وذف اه 
بن صيلح - 23203 وذف اه بن صيلح 

وملغرب تتاجة الزمة ميذاة.
ا عين:

ا  كفيس  محمت  وذسات ا) 
عنفوته و) داور ذكفوسم واالد عبت هللا 
 23203 صيلح  بن  وذف اه  ولخلفاة 
وذف اه بن صيلح وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 30 دجنبر 2021 افي ولحيجب 

2 قايدا برود ة جميعة ولخلفاة واالد 
عبت هللا وذطيبق وذسفلي وذف اه بن 
صيلح  بن  وذف اه   23203  - صيلح 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بن صيلح  بيذف اه  والبتتوئاة 
17 ميرس 2022 نحت رقم 96/2022.
127I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ELMAYADENE
ELJANOUB SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي وذت تم بلفك 2 رقم 07 وذسميرا 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
 STE ELMAYADENE ELJANOUB

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

 AV SIDI اعنفون م رهي وإلجتميعي
 AHMED BEN MOUSSA N°65
ES-SEMARA - 72000 وذسميرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1ا7
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2015 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 ELMAYADENE ELJANOUB

.SARL
أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء ا أشغيل وخرى.
 AV SIDI : عنفون ومل ر والجتميعي 
 AHMED BEN MOUSSA N°65
وذسميرا   ES-SEMARA - 72000

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات مفالي وملهتي عفبي : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عفبي  وملهتي  مفالي  وذسات 
 09 رقم  عفدا  عين  زت ة  عنفوته و) 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عفبي  وملهتي  مفالي  وذسات 
 09 رقم  عفدا  عين  زت ة  عنفوته و) 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 والبتتوئاة بيذسميرا بتيريخ 

2015 نحت رقم 35/15.

128I

مفن ة حسنيء دودا

CAPITAL ELECTERONIQUE..
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
افيا شريك

مفن ة حسنيء دودا
زت ة وذيسففاة وقيمة وذيسر وذطيبق 

والال رقم 3 طنجة ، 90000، طنجة 

وملغرب

CAPITAL ELECTERONIQUE..

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طنجة 

29 شيرع مفالي  فسف ذ يمة مريم 

طيبق سفلي 29 - 90000 طنجة 

وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.76309

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم وإلعالم  11 أبريل  وملؤرخ في 

نفزيع  ا  ملكي  عميد  وذشريك  بففيا 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 غشت  ا2  في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :
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 125  ، تاكخفوه  مريم  وذسات ا) 
حصة .

وذسات ا) ملايء ملكي ، 236 حصة.
72ا   ، ملكي  حسين  وذسات ا) 

حصة .
 167  ، تاخيه  روضاة  وذسات ا) 

حصة .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 116ا.
129I

INFOPLUME

TROPICAL IMMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

INFOPLUME
9ا1 شيرع محمت ولخيمس وقيمة 

مامفزو 1 رقم 17 ، 90000، طنجة 
وملغرب

TROPICAL IMMO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي فيل 

فلفري نجزئة وذبسينين رقم 1ا1 
وذطيبق وذسيدس - 90000 طنجة 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.106685

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   06 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   TROPICAL IMMO
م رهي  اعنفون  درهم  00.000ا.2 
نجزئة  فلفري  فيل  وإلجتميعي 
وذطيبق وذسيدس  1ا1  وذبسينين رقم 
 : ل  تتاجة  وملغرب  طنجة   90000  -

غايب وذنشيط.
فيل  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
1ا1  رقم  وذبسينين  نجزئة  فلفري 
طنجة   90000  - وذسيدس  وذطيبق 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) تبال وذبكيري ا عنفوته و) 
شيرع مفالي رشات نجزئة وملجيهت ن 

وملغرب  طنجة   90000 وذبكيري  فاال 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 

فيل فلفري نجزئة وذبسينين رقم 1ا1 

وذطيبق وذسيدس طنجة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253553-4058.

130I

FUDICAIRE ISMAILI

SMH ENGINEERING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي وذت تم بلفك 2 رقم 07 وذسميرا 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،

SMH ENGINEERING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وحمت حميدي رقم 10 مكرر وذسميرا 

- 72000 وذسميرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2705

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SMH  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.ENGINEERING

مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتروسيت.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وحمت حميدي رقم 10 مكرر وذسميرا 

- 72000 وذسميرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وملحلفم  ختير  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ختير وملحلفم عنفوته و) رقم 
219 نجزئة وملست بل وذحافن 70000 

وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وملحلفم ختير عنفوته و) رقم 
219 نجزئة وملست بل وذحافن 70000 

وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 99/2022.
131I

sofoget

 LA GALERIE MEDICALE
NORD

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
 LA GALERIE MEDICALE NORD

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي طنجة 28 
زت ة ولجزيرا ولخضروء إقيمة روم هللا 

محل 2 - ------- طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127151
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LA  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GALERIE MEDICALE NORD

غرض وذشركة بإ جيز : باع ذفوزم ا 

أكسسفوروت وذصاتذاة

بيلجملة  ا  بيذت ساط  باع 

شبه  ا  وذطباة  اوملحتوت  ذلمنتجيت 

وذطباة اولجروحاة..

عنفون ومل ر والجتميعي : طنجة 28 

زت ة ولجزيرا ولخضروء إقيمة روم هللا 

محل 2 - ------- طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذلطفي  وذضحى  شمس  وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.

 500  : وذلطفي  وذساتا  يسمين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 : وذساتا شمس وذضحى وذلطفي 

500 ب امة 100 درهم.

 500  : وذلطفي  وذساتا  يسمين 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذلطفي  وذضحى  شمس  وذساتا 

عنفوته و) وذ ناطرا -------- وذ ناطرا 

وملغرب.

وذساتا  يسمين وذلطفي عنفوته و) 

وذ ناطرا -------- وذ ناطرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذلطفي  وذضحى  شمس  وذساتا 

وذ ناطرا   ----- وذ ناطرا  عنفوته و) 

وملغرب

وذساتا  يسمين وذلطفي عنفوته و) 

وذ ناطرا ------- وذ ناطرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253637.

132I
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CABINET RAMI EXPERTISE

ZAHRA PALM

إعالن متحتد وذ روروت

CABINET RAMI EXPERTISE

 Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

ZAHRA PALM »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: إقيمة آدم 

متجر رقم 1 وذطيبق وألال 2 نجزئة 

وذهفوء ولجمال 3 ملحب ولخال فيس 

- 30000 فيس وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.60957

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 ميرس   02 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت حصص وذشركة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص على   :8 ا   7 بنت رقم 

 300 مي لي: نففيت حصص وذشركة: 

وذحبي�سي  بفعزا  وذسات  من  حصة 

ذصيلح وذسات أمين طيرق 

وذذي  نص على   :3 ا   1 بنت رقم 

وذ يتفني  وذشكل  نحفيل  مي لي: 

مسؤاذاة  لوت  شركة  من  ذلشركة 

مسؤاذاة  لوت  شركة  إلى  محتادا 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   18 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2075.

133I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

ALMI PROPERTIES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شيرع مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 

2609 ، 0000ا، مروكش وملغرب

ALMI PROPERTIES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 57 شيرع 

مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 2609 - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

23ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ALMI  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.PROPERTIES

نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

جماع وملبيني وملفراشة.

57 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  2609 وذبر ت  صنتاق  مفريتيتاي 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 NOVAC-SOLUTIONS وذشركة 

حصة   GmbH (SARL  : 1.000

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 NOVAC-SOLUTIONS وذشركة 
عنفوته و)   (GmbH (SARL
 Ueberlandstrasse 1 8600

Dübendorf سفيسرو.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 Alexandros وذسات 

TYROPOLIS عنفوته و) سفيسرو -
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135701.
134I

BUREAU ESSOUFYANI

SAMIRA SADIKI TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
 SAMIRA SADIKI TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 77 
عميرا 02 وذطيبق وذثيني زت ة 12 حي 
وذفحتا 01 - 70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1575ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SAMIRA SADIKI TRADING
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصناع ا نفزيع منتجيت وذتجمال ،
ا وملجفهروت.  اوملالبس ولجيهزا، 

تغلاف وملنتجيت.
ا  وستيرود  اوذنساج.  وذغزل   
حسيب  على  وذبضيئع  ت ل  نصت ر. 

وذتجيرا  خيص.  الحسيب  وذغير. 
بشكل عيم..

 77 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
عميرا 02 وذطيبق وذثيني زت ة 12 حي 
وذفحتا 01 - 70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مجحيد  سميرا  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1000  : مجحيد  سميرا  وذساتا 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا سميرا مجحيد عنفوته و) 
مت نة 25 ميرس بلفك وكس رقم 359 

70000 وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا سميرا مجحيد عنفوته و) 
مت نة 25 ميرس بلفك وكس رقم 359 

70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1333/2022.

135I

STE AUCOGEST SARL

BSP EXPORT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
BSP EXPORT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نفطين 
شركة واكجيست رقم 06 زت ة 

3909 حي وذ تس وذتشيرا - 86360 
وتزكين وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.20183
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) محمت بنصيلح 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   333
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
ولحسين بفكاف بتيريخ 10 ميي 2022.
نففيت وذسات  ا) محمت بنصيلح 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  ا33 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

وبروهام طكي بتيريخ 10 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 903.
136I

STE AUCOGEST SARL

COIN POLY EQUIPEMENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

STE AUCOGEST SARL
 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS
 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC
 COIN POLY EQUIPEMENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذسفلي سفس مركب نفهمف طريق 
نيزتيت - 80000 أ ت ملفل وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.13875
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذغنم  زكرييء  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   250
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
أبريل  ا1  بتيريخ  وذنجيري  مصطفى 

.2022
ولحلف  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   250
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
أبريل  ا1  بتيريخ  وذنجيري  مصطفى 

.2022
نففيت وذسات  ا) محمت دوكر بن 

من  وجتميعاة  حصة   250 رمضين 

أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

أبريل  ا1  بتيريخ  وذنجيري  مصطفى 

.2022

محمت فاصل  نففيت وذسات  ا) 

من  وجتميعاة  حصة   250 ولحلف 

أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

أبريل  ا1  بتيريخ  وذنجيري  مصطفى 

.2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 902.

137I

STE AUCOGEST SARL

COIN POLY EQUIPEMENT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

تحاين مسير جت ت ذلشركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

 COIN POLY EQUIPEMENT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وذسفلي سفس مركب نفهمف طريق 

نيزتيت - 80000 أ ت ملفل وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.13875

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

تحاين  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذنجيري مصطفى كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 902.

138I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 RTW INTERNATIONAL
SERVICE DEL.SUD

إعالن متحتد وذ روروت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي وذفتو زت ة  نبع رقم 32 وذحافن ، 
70000، وذحافن وملغرب

 RTW INTERNATIONAL SERVICE
DEL.SUD »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجفئة 25 
ميرس بلفك ي ؤثم 1037 مكرر - - 

وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
1595ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 01: وذذي  نص على مي لي: 
وملسؤاذاة  محتادا  وذشكل:شركة 
 RTW :لوت وذشريك وذفحات وذتسماة
INTERNATIONAL SERVICE DEL.
:وذغرض من وذشركة  وملفضفع   SUD
تايبة  وذتيذاة  بيذحملايت  وذ ايم  هف 
في  نيذاة  أطروف  عن  ابيذنايبة  عنهي 
وملغرب أا ولخيرج : مركز ونصيل ن ت م 
ت ل  اوذتصت ر  والستيرود  ولختميت 
ت ل  وذغير  ذفيئتا  اوذبضيئع  وذسلع 
والشخيص ت ل وذسايحي ابشكل عيم 
جماع وملحيمالت وذتجيرية اوذصنيعاة 
اوذح يرية  ومليذاة  اوألاروق  اومليذاة 
وملرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 
بيألشايء وملذكفرا أعاله أا من وملرجح 
وذتنماة  نح اق  ذصيلح  نكفن  أن 
وذرئي�سي  ومل ر   - وذشركة.  انطفير 
ي  بلفك  ميرس   25 نجزئة  ذلشركة: 
رقم 1037 مكرر – وذحافن – - وملتا 
99 سنة  تسحة  وملحتدا ذلشركة:هي 

اتسحفن سنة).
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 
رأسميل  ومليل:حتد  رأس   - مي لي: 
100 000.00درهم،  وذشركة في مبلغ 

مجزأ على 1000 حصة من فئة 100 

م سم على:  درهم ذلحصة وذفوحتا. 

 - حصة   1000: وذسات طيرق  زيتي 

إدورا وذشركة: تساير وذشركة ملتا غير 

محتدا من طرف وذسات طيرق  زيتي 

- وذسنة والجتميعاة: من فينو  ني ر إلى 

31 دجنبر

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 2100/2022.

139I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

CHBIKA  URBANISME
إعالن متحتد وذ روروت

 CONSEILS PODER

FIDUSAHARA

حي وذفتو زت ة  نبع رقم 32 وذحافن ، 

70000، وذحافن وملغرب

CHBIKA URBANISME »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

تش نت رقم 0ا حي وذتحيان - - 

وذحافن وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

7اا22 .

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

ولحصص  مجمفع  نففيت  مي لي: 

وذسات  طرف  من   ( حصة   500 

بيبي مايرا  ولى وذسات  منصفر ملبيركي 

 1000 وذسات بيبي مايرا وصبو ذت ه 

حصة اهي مجمفع حصص وذشركة 

على وعتبير 100 درهم ذكل حصة وي 

مي مجمفعه 100.000.00 درهم 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
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على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 
مي لي: تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
من »شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
ولى شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
الوت وذشريك وذفحات تحاين وذسات 

بيبي مايرا كمساير احات ذلشركة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8/2022ا13.
140I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

ليزالب
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
افيا شريك

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
ذيزوذب شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور عرباة 
آ ت  ف�سي ساتي خاير - 31000 

صفرا وملغرب.
افيا شريك

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.1859

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم وإلعالم  18 أبريل  وملؤرخ في 
بففيا وذشريك محمت علفش ا نفزيع 
ذرسم   

ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2022 06  ني ر  في  وملؤرخ  وإلروثة 
بيذشكل وألتي :

 ، علفش  بفجمحة  وذسات ا) 
2.333 حصة .

 2.333  ، وذسات ا) عيئشة وعزيل 
حصة .

 875  ، حتهفم شراد  وذسات ا) 
حصة .

 ، وذحتميني  وذسحت ة  وذسات ا) 
875 حصة .

 ، علفش  جميل  وذسات ا) 
116.667 حصة .

 58.333  ، كنزا علفش  وذسات ا) 
حصة .

 ، علفش  خت جة  وذسات ا) 

58.333 حصة .

 ، علفش  ذطافة  وذسات ا) 

58.333 حصة .

 ، علفش  مجات  وذسات ا) 

116.667 حصة .

 58.333  ، إذهيم علفش  وذسات ا) 

حصة .

 ، علفش  وذسات ا)  فسف 

116.667 حصة .

وذسات ا) عمر علفش ، 116.667 

حصة .

وذسات ا) وسروء علفش ، 58.333 

حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بصفرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 169/2022.

141I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

ليزالب
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

ذيزوذب شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور عرباة 

آ ت  ف�سي ساتي خاير - 31000 

صفرا وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1859

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   18 وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) علفش 

جميل كمسير احات

نبحي ذففيا وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بصفرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 169/2022.

142I

la sincérité إتتميئاة 

 STE MRIDA TRANSPORT ET
TRAVAUX DIVERS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
قفل وذتصفاة

la sincérité إتتميئاة
زت ة بئر أتزرون عميرا ٣ وذش ة 

١٣ شيرع محمت ولخيمس فيس ، 

30000، فيس وملغرب

 STE MRIDA TRANSPORT ET

TRAVAUX DIVERS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : بلفك 23 

إ 8 ذيروك ساتي وبروهام - 30000 

فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.25951

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2021 تفتبر   26 وملؤرخ في 

 STE MRIDA TRANSPORT ET

لوت  شركة   TRAVAUX DIVERS

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وإلجتميعي بلفك 23 إ 8 ذيروك ساتي 

وبروهام - 30000 فيس وملغرب تتاجة 

ذبسبب ولخسيئر وملذكفرا في وذبايتيت 

وملفجزا ،  صبو صيفي اضع وذشركة 
أقل من ربع  ا/1) رأس ميل وذشركة ، 

وذتصفاة وذكلاة    رر وذشركيء إجروء 

ذلشركة وملذكفرا.

ا عين:

وذسات ا) أحمت مريتا ا عنفوته و) 

ذيروك ساتي وبروهام   8 إ   23 بلفك 

كمصفي  ا)  وملغرب  فيس   30000

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 23 افي بلفك   2021 تفتبر   26 بتيريخ 

 30000  - ذيروك ساتي وبروهام   8 إ 

فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر  ا0  بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 597.

143I

fj conseil

YOUSSR ALIMENTION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

fj conseil
رفم 1051 وذطيبق 01 حي وذ تس 

02 ب 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة وملغرب

YOUSSR ALIMENTION شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 13 حي 
وذرييض شيرع مفالي ودريس والال 

خريبكة - 25000 خريبكة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.6507

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

مبلغ   YOUSSR ALIMENTION
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي رقم 13 حي وذرييض 

خريبكة  والال  ودريس  مفالي  شيرع 

 : 25000 خريبكة وملغرب تتاجة ل   -

صحفبة في وذتساير.

 13 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 
حي وذرييض شيرع مفالي ودريس والال 

خريبكة - 25000 خريبكة وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) ذالى مستحي ا عنفوته و) 
طيذب  بف  وذحزيز  عبت  زت ة   08 رقم 

وذ ناطرا  ا0  ش ة   02 تفر  وقيمة 

كمصفي  وملغرب  وذ ناطرا  000ا1 

 ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بخريبكة  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 210.

144I
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COTEXPER

OLIVE LAND
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

OLIVE LAND شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 
ا1 شيرع مفالي علي رقم 7 جليز - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
27107

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2007 ميرس   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 OLIVE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.LAND
وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 
ضاحة فالحاة التتيج وذزيتفن ازيت 

وذزيتفن.
عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - جليز   7 شيرع مفالي علي رقم  ا1 

0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : د ناة  فسف  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  د ناة  فسف  وذسات 
0000ا  ا1  رقم  نيركة  اراد  نجزئة 

مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  د ناة  فسف  وذسات 

0000ا  ا1  رقم  نيركة  اراد  نجزئة 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   22 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2007 نحت رقم 30786.

145I

NJ BUSINESS

STE NICE ORCE
إعالن متحتد وذ روروت

NJ BUSINESS

مكينب مريني وذطيبق وذثيذث مكتب 

19 شيرع عبتوذكريم بنجلفن وملت نة 

ولجت تا فيس 30000، فيس وملغرب

STE NICE FORCE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: مكينب 

زينب مكتب 18 طيبق 3 شيرع عبت 

وذحيلي بن ش ران - 30000 فيس 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.63061

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 13  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

ولى  ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 

رقم 62 حي ولحت  ة 3 اود فيس تغيت 

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت حصص 

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين مسير جت ت ذلشركة ا وست يذة 

وملسير وذ ت م 

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

نفزيع حصص شركيء 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 2526.
146I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

ALU PRO  MEK
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكنيس ، 10000، مكنيس وملغرب
ALU PRO MEK شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذبر ت ة وذلامفتة 3 عميرا ف ش ة 
18 مجيط - 50050 مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
56163

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ALU  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PRO MEK
تجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والملنافم 
والشغيل وملختلفة ا وذبنيء 

وملتيجرا.
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عميرا ف ش ة   3 وذلامفتة  وذبر ت ة 
18 مجيط - 50050 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 : امحميء  وذرزوق  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

امحميء  وذرزوق  عبت  وذسات 

 12 عنفوته و) عميرا والسميعلاة رقم 

مكنيس   50050 وسبيني   3 وذطيبق 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

امحميء  وذرزوق  عبت  وذسات 

 12 عنفوته و) عميرا والسميعلاة رقم 

مكنيس   50050 وسبيني   3 وذطيبق 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1780.

147I

FIDA

CONVENTRY BUILDING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDA

 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA

MAROC

CONVENTRY BUILDING شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق وذتيني وذش ة 

وذرقم 6 - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

37ا98ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 CONVENTRY وذفحات  وذشريك 

BUILDING مبلغ رأسميذهي 100.000 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

وذطيبق  وذزرقطفني  شيرع  6ا 

 20000  -  6 وذرقم  وذش ة  وذتيني 

 : ل  تتاجة  وملغرب  وذتوروذباضيء 

نفقف ونشطة وذشركة .
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ا حتد م ر وذتصفاة ب 6ا شيرع 
وذش ة  وذتيني  وذطيبق  وذزرقطفني 
 20000 وذتوروذباضيء   6 وذرقم 

وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  سفري  وذسات ا)  فسف 
عنفوته و) وقيمة حتوئق وملحاط رقم 
 27223 وذنفوصر  بفعزا  دور   188
كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 833990.
148I

comptacontrole

DEL PASO SOLAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

comptacontrole
2 زواية شيرع فيس ا زت ة اود وذتهب 
وقيمة صفيء 1 وذطيبق والال رقم 1 ، 

93020، طنجة وملغرب
DEL PASO SOLAR SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذرييض, حي وملجت 152, شيرع ب - 
90000 طنجة وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.69993
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  11 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 ,152 وملجت  حي  وذرييض,  »شيرع 
شيرع ب - 90000 طنجة وملغرب« إلى 
محل   14- رقم  بلفك  وملجت  »نجزئة 

رقم ا - 90000 طنجة وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3633.
149I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

MAB TRAVAUX-56
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

MAB TRAVAUX-56 شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 

وسكجفر سفكفمي رقم 2130 ش ة 5 

وذطيبق 1 مروكش - 0000ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125105

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 MAB  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.TRAVAUX-56
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أعميل أا تشيات مختلفة

كهربيء   ، سبيكة   ، تجيرا   ، طالء 

اغيرهي من تفس   ، زجيج   ، دهين   ،

وذطباحة

بيالستيرود  وذذي   فم  وذتيجر 

اوذتصت ر

نيجر مفود بنيء

نأجير وآلالت اوملحتوت.

اسيئل وذن ل.
وقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وسكجفر سفكفمي رقم 2130 ش ة 5 
مروكش  0000ا   - مروكش   1 وذطيبق 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : عبتوذنبي  بفضيض  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عبتوذنبي  بفضيض  وذسات 
وتزا  بفعشيبة  داور  عنفوته و) 

فطفوكة 22300 دمنيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عبتوذنبي  بفضيض  وذسات 
وتزا  بفعشيبة  داور  عنفوته و) 

فطفوكة 22300 دمنيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 765ا.
150I

comptacontrole

LIBRAIRIE AHLAN SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

comptacontrole
2 زواية شيرع فيس ا زت ة اود وذتهب 
وقيمة صفيء 1 وذطيبق والال رقم 1 ، 

93020، طنجة وملغرب
 LIBRAIRIE AHLAN SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : نجزئة 
وذبنك وذشحبي رقم 7 شيرع ا7  رقم 
وذتجزئة 133) بني مكيدا - 90000 

طنجة وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.93773

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 ميرس   18 في  وملؤرخ 
 LIBRAIRIE AHLAN SARL حل 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة   AU
لوت وذشريك وذفحات مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي نجزئة وذبنك وذشحبي رقم 
بني   (133 رقم وذتجزئة  ا7   شيرع   7
مكيدا - 90000 طنجة وملغرب تتاجة 
وذتي  ذالهتوف  وذشركة  نح ق  ذلم 

نيسست من وجلهي.
ا عين:

ا  جمالة  والشهب  وذسات ا) 
 90000 نفزين  بني  حي  عنفوته و) 

طنجة وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
نجزئة  افي   2022 ميرس   18 بتيريخ 
ا7  رقم  7 شيرع  وذبنك وذشحبي رقم 
 90000  - مكيدا  بني   (133 وذتجزئة 

طنجة وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3625.

151I

مجمفعة بفتجفل وذتاذاة آنميتاة

OMNI DRIP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

مجمفعة بفتجفل وذتاذاة آنميتاة
وملركب وذتجيري برج وذايقفت 

شيرع الذة  يقفت وقيمة س طيبق 
وذتورباضيء ، 20000، وذتوروذباضيء 

وملغرب
OMNI DRIP شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 08 

نجزءا وملست بل و ت ملفل - ا8015 
.AGADIR MAROC

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.23813
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي  ا1  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
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شحف  مرود  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   3.000

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   6.000

سيمي عتاق بتيريخ 05 أبريل 2022.

شحف  مرود  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   3.000

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   9.000

 05 بتيريخ  بفسفسين  عبتوذسالم 

أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 777.

152I

COTEXPER

OLIVE LAND
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

OLIVE LAND شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

ا1 شيرع مفالي علي رقم 7 جليز - 

0000ا مروكش وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.27107

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2008 دجنبر   27 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«  »00.000ا.2 

»2.600.000 درهم« إلى »5.000.000 

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

12  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2009 نحت رقم 39567.

153I

COTEXPER

OLIVE LAND
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

OLIVE LAND شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

ا1 شيرع مفالي علي رقم 7 جليز - 

0000ا مروكش وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.27107

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2010 دجنبر   02 في  وملؤرخ 
بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

درهم«   20.000.000« قتره 

إلى  درهم«   5.000.000« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   25.000.000«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر   03 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2010 نحت رقم 8266ا.

154I

COTEXPER

OLIVE LAND
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

COTEXPER

 RUE YACOUB MARINI 28

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC

OLIVE LAND شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا ا1 

شيرع مفالي علي رقم 7 جليز عميرا 

ا1 شيرع مفالي علي رقم 7 جليز 

0000ا مروكش وملغرب

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.27107
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2008 تفتبر   27 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   2.500.000«
 2.600.000« إلى  درهم«   100.000«
ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر  ا0  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2008 نحت رقم 39237.
155I

LUCA CENTER

معشبة
ع ت تساير حر ألصل نجيري  وألشخيص 

وذطباحافن)
ع ت تساير حر ألصل نجيري

محشبة
 05 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 
وحمت  وذسات ا)  أعطى   2022 ميي 
خاميني ولحيمل  ا) ذلبطيقة وذفطناة 
بيذسجل  وملسجل   E8196ا رقم 
وذتجيري 109510 بيملحكمة وذتجيرية 
ذألصل  ولحر  وذتساير  حق  بمروكش 
وملحيش  عرصة  ب  وذكيئن  وذتجيري 
 - مروكش   10 رقم  وذضف  دور  شيرع 
ذلسات ا)  وملغرب  مروكش  000ا 
ذلبطيقة  ولحيمل  ا)  خاميني  في زا 
وذفطناة رقم EE311531 ملتا 9 سنة 
2022 ا ننتهي في  05 ميي  نبتتئ من 
مبلغ شهري  م يبل   2031 ا0  ني ر 

000.ا درهم.
156I

ACDEN

 APPLICATION PROCESS
INGENIERIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ACDEN
 Boulevard Ghandi, Ghandi

 Mall, Immeuble 8, 5ème étage ،

20380، CASABLANCA MAROC

 APPLICATION PROCESS

INGENIERIE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي منط ة 

نكنفبفل منط ة فياتتي قسمة 118 

- 80015 أكيد ر وملغرب.

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

05ا51

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 APPLICATION PROCESS

. INGENIERIE

اساط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انجيرا  وذتجيري  اوذتمثال  وذتجيرا 

اوملفود  وذكيملة  اولخطفط  وآلالت 

والستهالكاة في مجيل تغلاف اتحبئة 

وألغذ ة أا وملنتجيت غير وذغذوئاة.

مي  تصل  جماع  عيمة،  ابصفرا 

بشكل مبيشر أا غير مبيشر بيملفضفع 

أعاله.

منط ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 118 نكنفبفل منط ة فياتتي قسمة 

- 80015 أكيد ر وملغرب..

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 API SUPPLY SAS : 100 وذشركة

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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 API SUPPLY SAS وذشركة 
فالاب  ذفيس  شيرع   20 عنفوته و) 
تفيي سفر سين 92200 بيريس فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  نيستفز  ميرك  وذسات 
تفيي سفر  ذفكلير  ولجنرول  شيرع  8ا 

سين 92200 بيريس فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 109797.

157I

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. لوت وذشريك 

وذفحات

  BENI MELLAL TRANSPORT
COMMERCE SERVICE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. 
لوت وذشريك وذفحات

20 شيرع وملتنبي وذطيبق والال بني 
مالل 20 شيرع وملتنبي وذطتبق والال 
بني مالل، 23000، بني مالل وملغرب
 BENI MELLAL TRANSPORT
COMMERCE SERVICE شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

بفجتار زواية وذشاخ بني مالل - 
23000 بني مالل وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا12.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 ن رر حل  18 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 BENI MELLAL وذفحات  وذشريك 
 TRANSPORT COMMERCE
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SERVICE
وإلجتميعي حي  درهم اعنفون م رهي 
 - مالل  بني  وذشاخ  زواية  بفجتار 
 : بني مالل وملغرب تتاجة ل   23000

وزمة ميذاة.

حي  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 - مالل  بني  وذشاخ  زواية  بفجتار 

23000 بني مالل وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) رشاــت والمني ا عنفوته و) 
ذنتن ذنتن ذنتن وتجلترو كمصفي  ا) 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

: حي بفجتار زواية وذشاخ بني مالل
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  نيدذة  ب صبة  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 79.
158I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

جبابرة مطال
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
جبيبرا مطيل شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 17 

نجزئة فرح طريق ساتي حروزم فيس 
- 30060 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.67165
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 ن رر حل  21 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات جبيبرا مطيل مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي رقم 17 نجزئة فرح 
 30060  - طريق ساتي حروزم فيس 
فيس وملغرب تتاجة ل : عتم نح اق 
أجله  من  نأسست  وذتي  وذهتف 

وذشركة
 17 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 

نجزئة فرح طريق ساتي حروزم فيس 
- 30060 فيس وملغرب. 

ا عين:
علي شفيخ ا عنفوته و)  وذسات ا) 
ساتي  طريق  فرح  نجزئة   17 رقم 
وملغرب  فيس   30060 فيس  حروزم 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
نجزئة فرح طريق ساتي   17 رقم   :

حروزم فيس
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   03 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1157/2022.
159I

Virtual space international

CLARKEVEN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Virtual space international
 BD zerktouni 6 ème etage ، 6ا

20100، Casablanca Maroc
CLARKEVEN شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 
وذزرقطفني طيبق 15 ا 16 - 20100 

وذتور وذباضيء وملفرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2887ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CLARKEVEN

اكيذه   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وشكيل  كيفه  اننظام  ذالشهير 

وملؤنمروت اوملنتت يت ولخ....
6ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وذزرقطفني طيبق 15 ا 16 - 20100 

وذتور وذباضيء وملفرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات  حي ولجبالي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات  حي ولجبالي عنفوته و) رقم 
68 زت ه وبف مراون عبت ومليذك ط 01 
 20000 وملستشفايت  حي   15 ش ه 

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  حي ولجبالي عنفوته و) رقم 
68 زت ه وبف مراون عبت ومليذك ط01 
 20000 وملستشفايت  حي   15 ش ه 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.

160I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

KEEP CALM
إعالن متحتد وذ روروت

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي وذفتو سيحة وذنال رقم 60 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

KEEP CALM »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
مت نة وذفحتا بلفك C رقم ا9 - - 

وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
1553ا.
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
لوت  شركة  نيسيس  ن رر  مي لي: 
وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 
بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب  وذفحات 
والجتميعي:  وذنشيط   ،2022/05/11
رأسميل:  بيذت ساط.  وذباع 
 1000 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وذصيفي  ملاكة  وذفحات:  وذشريك 

(SH122987 
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتساير اوذتفقاع: يحهتون إلى وذساتا: 
ملاكة وذصيفي  SH122987) ملتا غير 

محتادا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1320.
161I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

BAYTCHAYAE
إعالن متحتد وذ روروت

 BOUKRAA CONSULTATION
JURIDIQUE

حي وذفتو سيحة وذنال رقم 60 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب
BAYTCHAYAE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
وذفكيذة 1 بلفك F رقم 315 - - 

وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
1555ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
لوت  شركة  نيسيس  ن رر  مي لي: 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 
بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب  وذفحات 
والجتميعي:  وذنشيط   ،2022/05/11
رأسميل:  بيذت ساط.  وذتجيرا 
 1000 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 
مي لي: وذشريك وذفحات: ساف وذت ن 

(SH171729  سمفني
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتساير اوذتفقاع: يحهتون إلى وذسات: 
 (SH171729  ساف وذت ن سمفني

ملتا غير محتادا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1321.
162I

مكتب مف�سى رشات

BEATBOX FOOD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب مف�سى رشات
عميرا 1 ش ة 11 زت ة وذصفيرا 

شيرع محمت ولخيمس م ج ، 50000، 
مكنيس وملغرب

BEATBOX FOOD شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
وملتفوجت في رقم 10 نجزئة وذففيء 
نفوركة - 50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56151
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. BEATBOX FOOD

محل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ذلفجبيت وذسريحة.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذففيء  نجزئة   10 رقم  في  وملتفوجت 

نفوركة - 50000 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات بشيري وشرف : 990 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
10 حصة   : وذسات بشيري ودريس 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وشرف  بشيري  وذسات 
رقم 3ا زين وذحبات ن زيتفن 50000 

مكنيس وملغرب.
عنفوته و)  ودريس  بشيري  وذسات 
رقم 3ا زين وذحبات ن زيتفن 50000 

مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وشرف  بشيري  وذسات 
رقم 3ا زين وذحبات ن زيتفن 50000 

مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا175.
163I

مكتب مف�سى رشات

PARA RAJAE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مكتب مف�سى رشات
عميرا 1 ش ة 11 زت ة وذصفيرا 

شيرع محمت ولخيمس م ج ، 50000، 
مكنيس وملغرب

PARA RAJAE شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 
رقم 08 وذبستين ايسالن مكنيس - 

50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا561

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا1 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 PARA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.RAJAE

باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وكسسفوروت ا ذفوزم وذصاتذايت.

محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وذبستين ايسالن مكنيس   08 رقم 

50000 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وفردي  رجيء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وفردي  رجيء  وذساتا 

تحياتاة ولخيروت س س مفل وذكافين 

50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وفردي  رجيء  وذساتا 

تحياتاة ولخيروت س س مفل وذكافين 

50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1752.

164I
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STE AUCOGEST SARL

BSP EXPORT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

تحاين ممثل قيتفني ذلشركة

STE AUCOGEST SARL

 N° 6 RUE 3909 HAY AL QODS

 DCHEIRA ، 86360، INEZGANE

MAROC

BSP EXPORT »شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نفطين 

شركة واكجيست رقم 06 زت ة 

3909 حي وذ تس وذتشيرا - 86360 

وتزكين وملغرب.

»تحاين ممثل قيتفني ذلشركة«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.20183

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

انبحي   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

تحاين  ن رر  جتد  ذتحاين مسير  ن) 

وملمثل  ن) وذ يتفني  ن): 

- بنصيلح محمت

- بفكاف ولحسين

لوت  شركة   BSP EXPORT  -

م رهي  وذكيئن  وملحتادا  وملسؤاذاة 

شركة  نفطين  ب:  وإلجتميعي 

حي   3909 زت ة   06 واكجيست رقم 

وذ تس وذتشيرا - وتزكين وملغرب

عنت  وذتجيري  وذسجل  رقم 

والقتضيء:

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 903.

165I

FIDA

AEB CONSULTANTS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

FIDA
 ABDELMOUMEN RES EL

 HADI ، 20000، CASABLANCA
MAROC

AEB CONSULTANTS شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 
صبري بفجمحة وذطيبق والال وذش ة 
وذرقم 6 ساتي بلافط وذتوروذباضيء 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
5ا2325.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   12 في  وملؤرخ 
 AEB شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رأسميذهي  مبلغ   CONSULTANTS
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
شيرع صبري بفجمحة   12 وإلجتميعي 
 6 وذرقم  وذش ة  والال  وذطيبق 
 20000 ساتي بلافط وذتوروذباضيء 
 : ل  تتاجة  وملغرب  وذتوروذباضيء 

نفقف ونشطة وذشركة.
ا حتد م ر وذتصفاة ب 12 شيرع 
صبري بفجمحة وذطيبق والال وذش ة 
6 ساتي بلافط وذتوروذباضيء  وذرقم 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) بران وذاين ذافن كبر ل 
وذتجزئة وملحاط دور   30 ا عنفوته و) 
وملغرب  وذتوروذباضيء   27223 بفعزا 

كمصفي  ا) ذلشركة.
وذسات ا) وذيس بكفين ا عنفوته و) 
30 وذتجزئة وملحاط دور بفعزا 27223 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823873.
166I

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. لوت وذشريك 

وذفحات

B A M RENT CAR
إعالن متحتد وذ روروت

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. 
لوت وذشريك وذفحات

20 شيرع وملتنبي وذطيبق والال بني 
مالل 20 شيرع وملتنبي وذطتبق والال 
بني مالل، 23000، بني مالل وملغرب
B A M RENT CAR »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 35 
شيرع محمت ولخيمس إقيمة أميرول 
ش ة 7, وذطيبق وذثيذث,بني مالل - 

23000 بني مالل وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.9977

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 فبرو ر   03 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
ففت وذسات هشيم عبف رقم بطيقته 
وذسات  ذفيئتا   I442020 وذفطناة 
وذفطناة  بطيقته  رشات  خرشف�سي 
سهم   5000 مجمفع   ،Q230650
ب امة  درهم   500000 م يبل  كيملة 

100 درهم ذلسهم وذفوحت 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
رقم  عبف  هشيم  وذسات  وست يذة 
اوذسات   I442020 وذفطناة  بطيقته 
وذفطناة  بطيقته  رقم  شفية  رشات 
I542486 من مهمة وذتساير اوإلمضيء 
خرشف�سي  حسن  وذسات  اتحاين 
مسيرو   Q230650 وذفطناة  بطيقته 

جت تو ااحاتو ذلشركة
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل  نم 
ولخيمس  محمت  شيرع   35 رقم  من 
بني  وذطيبق3,   ,7 وقيمة وميرول ش ة 

وذ صبة  نمكنفتت  شيرع  ولى  مالل 
زت ة 10 رقم 72, وذطيبق3, بني مالل

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 

ولجت ت:  وذفحاات  وذشريك  مي لي: 

وذسات حسن خرشف�سي رقم بطيقته 

بحي  وذسيكن   Q230650 وذفطناة 

ولجنساة  مغربي  مالل  بني  أارباع 

اوملزدود  تيريخ 06-04-1983. 

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

شيرع  ولى  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
رقم72,   10 حي  وذ صبة  نمكنفتت 

وذطيبق3, بني مالل

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

مي لي: تحاين وذسات حسن خرشف�سي 
 Q230650 وذفطناة  بطيقته  رقم 

مسيرو جت تو ااحاتو ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 25 أبريل 

2022 نحت رقم 12ا.

167I

AYMAN-RAYAN CONSTRUCTION

 STE AYMAN-RAYAN
CONSTUCTION SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 AYMAN-RAYAN

CONSTRUCTION

شيرع وملسيرا ولخضروء حي وذثيتفية 

ولجت تا بني وتصير ، 62050، 

وذنيضفر وملغرب

 STE AYMAN-RAYAN

CONSTUCTION SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وملسيرا ولخضروء حي وذثيتفية 

ولجت تا بني وتصير وذنيضفر 62050 

وذنيضفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا0ا2
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 STE AYMAN-RAYAN  :

.CONSTUCTION SARL
وإلنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذثيتفية  حي  ولخضروء  وملسيرا 
 62050 ولجت تا بني وتصير وذنيضفر 

وذنيضفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
ومجيهت  وذرحمين  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.
حصة   500  : وذسات محمت بنتال 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ومجيهت  وذرحمين  عبت  وذسات 
أتصير  بني  اهتوتة  حي  عنفوته و) 

62050 وذنيضفر وملغرب.
وذسات محمت بنتال عنفوته و) داور 
بفقفية و كسين بني بفيفرار 62050 

وذنيضفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ومجيهت  وذرحمين  عبت  وذسات 
أتصير  بني  اهتوتة  حي  عنفوته و) 

62050 وذنيضفر وملغرب
وذسات محمت بنتال عنفوته و) داور 
بفقفية و كسين بني بفيفرار 62050 

وذنيضفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   06 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 690.

168I

LKHALDICONSEILS

STE RIAD SEVEN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

LKHALDICONSEILS

 N°634 BUREAU N°4 ETAGE

 2 QUARTIER AL MASSAR

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

STE RIAD SEVEN شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا63 

مكتب رقم ا طيبق 2 حي وملسير 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

673ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. RIAD SEVEN

تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

رييض ادار وذضايفة.

رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ا63 مكتب رقم ا طيبق 2 حي وملسير 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : بفستاك  نرستين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : رضفون  بفبريك  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات نرستين بفستاك عنفوته و) 

فرنسي  بريست  بلفزون   29280

29280 بريست فرنسي .

وذسات بفبريك رضفون عنفوته و) 

0000ا  906 مروكش  ا رقم  محيمات 

مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات نرستين بفستاك عنفوته و) 

فرنسي  بريست  بلفزون   29280

29280 بريست فرنسي 

وذسات بفبريك رضفون عنفوته و) 

0000ا  906 مروكش  ا رقم  محيمات 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 888ا13.

169I

LUCA CENTER

معشبة
فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري 

 وألشخيص وذطباحافن)

فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري

محشبة

ا0  بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 

وذتساير  ع ت  فسخ  نم   2022 ميي 

وذسات ا)  طرف  من  وملفقع  ولحر 

ميذك ا)  خاميني  بصفته و)  وحمت 

ذألصل وذتجيري) ولحيمل ا) ذلبطيقة 

 E8196ا رقم  ذلتحريف  وذفطناة 

وذ يطن ا) بيذحنفون زت ة وذزالفة رقم 

000ا   - مروكش  وذشتفي  وذحي   05

مروكش وملغرب اوذسات ا) خيذت و ت 

حرو  مسير ا)  مفس  بصفته و)  بن 

وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل ا)   ا)) 

وذ يطن ا)   E559835 ذلتحريف رقم 

وذحي   05 بيذحنفون زت ة وذزالفة رقم 

مروكش  000ا   - مروكش  وذشتفي 
وذتجيري  بيذسجل  اوملسجل  وملغرب 

نحت  بمروكش  وذتجيرية  بيملحكمة 

عتد 109510 .

170I

وعالتيت وذشركيت

 » METASWEET «  شركة
ش م م

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 ش م م » METASWEET « شركة
وذحيم  ولجمع  محضر  بم ت�سى 
 31/01/2022 في  وملؤرخ  وذتأسي�سي 
ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  اضع  نم 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات لوت وملفوصفيت وذتيذاة:
- وذتسماة : » METASWEET « ؛

- وذهتف والجتميعي : ننظام اإدورا 
وألحتوث اوذحراض اوذنتاوت ؛

- ومل ر والجتميعي : رقم 1525 رقم 
05 حي وذسالم - أكيد ر؛

سنة   99  : والجتميعاة  وملتا   -
وبتتوء من نيريخ تسجالهي في وذسجل 
وذتجيري عتو إلو نم ولحل وملسبق أا 

وذتمت ت؛
- وذرأسميل والجتميعي :  تكفن من 

100.000 درهم ؛
وذسات  تحاين   : وذشركة  تساير   -
مختيري عثمين كمسير ذلشركة ملتا 

غير محتادا ؛
وذسجل  في  وذت اات  نم   : وذت اات 
بأكيد ر  وذتجيرية  ذلمحكمة  وذتجيري 
عتد  نحت   15/02/2022 بتيريخ 

.108567

171I

وءنميتاة عبت وذرحام

AZOUGAGH
إعالن متحتد وذ روروت

وءنميتاة عبت وذرحام
زت ة أبف وذحالء وملحري حي وذفحتا 
رقم 9 ، 15000، ولخميسيت وملغرب

AZOUGAGH »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
ناتر ت وذرقم 23 ولخميسيت - 

15000 ولخميسيت وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
13ا29.
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
وذتي  ولحصص  جماع  باع  مي لي: 
كريم  500  أزاكيغ  وذسات   متلكهي 
ذفيئتا وذسات أزاكيغ  فنس  حصة) 
،حاث  ذلحصة  درهم   100 بمبلغ 
لجماع  ومليذك  هف  وألخير  هذو  أصبو 

حصص وذشركة وألذف 1000 
على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 
مي لي: نحفيل وذشركة لوت مسؤاذاة 
محتدا من شريكين إلى شركة لوت 

مسؤاذاة محتدا بشريك احات
على  وذذي  نص   :03 رقم  قرور 
إعيدا نحاين اصايغة قيتفن  مي لي: 

وذشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :06 رقم  بنت 

مي لي: تحت ل رأس ميل وذشركة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 218.
172I

EL MARSA CONSEIL

VIESGEO
إعالن متحتد وذ روروت

EL MARSA CONSEIL
شيرع ودريس والال رقم وذتور 193 ، 

70000، وذحافن وملغرب
VIESGEO »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

وملسيرا ولخضروء وذشطر وذثيذث رقم 
ج ا1ا وذش ة 01 وملر�سى وذحافن - 

70000 وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.35853

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نفساع وذنشيط

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :2 رقم  بنت 

ت ل وألفرود لحسيبهم ولخيص  مي لي: 

نصت ر  أا   ، وآلخرين  عن  ابيذنايبة 

أا   ، وذبحرية  وملأكفالت  منتجيت 

وذسايحة  أا   ، اوذتصت ر  والستيرود 

وذفسيطة  أا   ، وملنظم  وذسفر  أا   ،

وذسايحاة ، أا وملففض وذسايحي ، أا 

أا أي اسيطة   ، وذتجيرا عبر وإلتترتت 

ذلتجيرا وإلذكتراتاة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1318/2022.

173I

STE FIDMEK

ESPACE KANZOUZ
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

ESPACE KANZOUZ شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 

وملستخرج من وملنزل وذكيئن برقم 90 

مجمفعة ا ب م ع مكنيس - 50000 

مكنيس وململكة وملغرباة

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا3ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 شتنبر   01

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ESPACE KANZOUZ
غرض وذشركة بإ جيز : -نجيرا

-وستيرود ا نصت ر 
ا  وذكهفبيئاة  والجهزا  -نركاب 

وصالحهي.
وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 90 وملستخرج من وملنزل وذكيئن برقم 
مجمفعة ا ب م ع مكنيس - 50000 

مكنيس وململكة وملغرباة.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : كنزاز  عصيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  كنزاز  عصيم  وذسات 
مكنيس  ع  م  ب   11 مجمفعة   685

50000 مكنيس وململكة وملغرباة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كنزاز  عصيم  وذسات 
مكنيس  ع  م  ب   11 مجمفعة   685

50000 مكنيس وململكة وملغرباة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
شتنبر   28 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 300ا.
174I

GOLDEN GESTION FINANCE

S.O.S OUED NOUN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GOLDEN GESTION FINANCE
وملنيزل ولحمر وذرقم 1/1173 

وذتوخلة وذتوخلة، 73000، وذتوخلة 
وملغرب

S.O.S OUED NOUN شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
زت ة 03 رقم 68 - 73000 وذتوخلة 

اودي وذذهب وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

27ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 S.O.S  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.OUED NOUN
رعي ة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نمريضاة على متور ا2 سيعة.

وذحيمين  وملميرسين  مع  والنفيق 

اوملتخصصين ملسيعتا وذسكين على 

طلب  ولى  اوالمن  وملفثفق  وذفصفل 

وذرعي ة.

لحجم  اع فد  ونفيقايت  وبروم 

وذتحيقت وذطبي من وذبيطن مع وذحت ت 

بحتا  فامي  تحلق  وذشركيت  من 

نتحلق هذه   (..... قطيعيت  صنيعاة، 

والنفيقايت بجفوتب شركيت وذتفل ف 

وذلفجستاة  ولختميت  حاث  من 

 والسحيف وذطبي اشبه وذطبي  ففر 

وذرعي ة وذطباة وملسيعتا في وملنزل)

نيجر في والداوت وذطباة اولجروحة 

اولختميت  وملتففعيت  وذطباة 

وذحيمة.

وذتجيرا وذحيمة، وستيرود انصت ر..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 73000  -  68 رقم   03 زت ة  وذسالم 

وذتوخلة اودي وذذهب وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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وذت ن  تفر  حف�سي  وذسات 
رقم   03 زت ة  وذسالم  حي  عنفوته و) 

68 73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذت ن  تفر  حف�سي  وذسات 
رقم   03 زت ة  وذسالم  حي  عنفوته و) 

68 73000 وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 756.
175I

SOCIETE ILAHIANE EQUIPEMENT SARL

 SOCIETE ILAHIANE
EQUIPEMENT SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 SOCIETE ILAHIANE
EQUIPEMENT SARL

 LOT DOHA II? N°138 SIDI
 ALLAL AL BAHRAOUI ، 15400،

TIFLET MAROC
 SOCIETE ILAHIANE

EQUIPEMENT SARL شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذضحى 2 ، رقم 138 ، ساتي عالل 

وذبحرواي نفلت 00ا15 نفلت 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
27853

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2016 20  فتاف 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE ILAHIANE  :

.EQUIPEMENT SARL
بيئع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتجهيزوت وملنزذاة ا أألثيث.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
138 ، ساتي عالل  2 ، رقم  وذضحى 
نفلت  00ا15  نفلت  وذبحرواي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات أحمت إلحاين : 600 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
00ا حصة  وذسات  حيى إلحاين : 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  إلحاين  أحمت  وذسات 
ش ة   ’  21 ’عميرا  هينيا  أم  إقيمة 
11160 سال  7’ طريق وذ ناطرا  رقم 

وملغرب.
عنفوته و)  إلحاين  وذسات  حيى 
ش ة   ’  21 ’عميرا  ا  إقيمة أم هيني 
رقم 7 ’ طريق وذ ناطرا 11160 سال 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  إلحاين  أحمت  وذسات 
 7 ’ رقم   21 ’ عميرا  ا  إقيمة أم هيني 
’ طريق وذ ناطرا 11160 سال وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

دجنبر 2016 نحت رقم 1237.
176I

ونميتاة ولخلفد

فنون الديكور االصيل
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ونميتاة ولخلفد
عميرا و 12 رقم 1 نجزئة وملنصفر 
مكنيس ، 50050، مكنيس وملغرب
فنفن وذت كفر والصال شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي متجر رقم 
22 زت ة ا2 الايجة ملصلة مكنيس 

50050 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55827

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   21

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
فنفن   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

وذت كفر والصال .

جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشغل وملختلفة ذلبنيء .

عنفون ومل ر والجتميعي : متجر رقم 
الايجة ملصلة مكنيس  ا2  زت ة   22

50050 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات فؤود وذزمزومي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات حسن بنحمزا : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذزمزومي  فؤود  وذسات 

 3 وملنصفر   8 ش ة   19 وذف  عميرا 

50050 مكنيس وملغرب.

عنفوته و)  بنحمزا  حسن  وذسات 
 50050  1 وذفحتا   35 رقم   37 زت ة 

مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذزمزومي  فؤود  وذسات 

 3 وملنصفر   8 ش ة   19 وذف  عميرا 

50050 مكنيس وملغرب

عنفوته و)  بنحمزا  حسن  وذسات 
 50050  1 وذفحتا   35 رقم   37 زت ة 

مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   25 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1196.

177I

مكتب وملحيسبة

األصول األربعة
إعالن متحتد وذ روروت

مكتب وملحيسبة
16 زت ة سال وذسحيدا 2 ، 15000، 

ولخميسيت وملغرب
وألصفل وألربحة »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: 78 حي 
وذبيم اومليس - - ولخميسيت وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.27061
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 25 أكتفبر 2021 نم ونخيل 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نففيت 500 حصة وجتميعاة من فئة 
ميئة درهم ذلحصة من طرف وذسات 
اوذسات  والدري�سي  بفعزا  مفالي 
أحمت  وذسات  ذفيئتا  والدريس  حتا 
والدري�سي كمي نم نأكات وذسات أحمت 
مع  ذلشركة  احات  كمسير  والدري�سي 

جماع وذصالحايت
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على  بنت رقم وذسيبع: 

مي لي: ولحصص
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا0  بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 171.
178I

EDIAN CONSULTING

Rocksilver
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

EDIAN CONSULTING
8ا زت ة طيرق بن زييد مكتب رقم 
3 وذ ناطرا، 000ا1، وذ ناطرا 

وملغرب
Rocksilver شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذ طحة 

رقم 3 أحفوز رمالاة ساتي  حيى زعير 
-وذصخيروت نميرا - 12152 نميرا 
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وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

135991
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   11
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.Rocksilver
غرض   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
في  ولخصفص  اجه  على  وذشركة 

وملغرب اولخيرج:
• نصناع ولخرسيتة أا وألسمنت أا 

ولجبس
• صنيعة وذطفب اوذبلفك

ولخرسيتة  انركاب  نصناع   •
سيب ة وذصب اأثيث وذشفورع
وستيرود ا نصت ر  •

• أعميل متنفعة أا إنشيئاة
مشيركة وذشركة بشكل مبيشر   •
وملحيمالت  جماع  في  مبيشر  غير  أا 
ومليذاة أا وذح يرية أا وألاروق ومليذاة 
أا  وذتجيرية  وملؤسسيت  جماع  افي 
مرنبطة  نكفن  قت  وذتي  وذصنيعاة 
بغرض وذشركة أا أي غرض مشيبه 

أا لي صلة.
• وذتحكم اوالستشيروت اوذتتريب 
وذحمل  امروقبة  وذفناة  اوملسيعتا 
وذباع  بحت  مي  اختمة  اوذصايتة 

وملتحل ة بيألشايء وملذكفرا أعاله.
• أخذ أا حايزا أا تشغال أا ت ل 
أا  وختروع  بروءوت  أا  عملايت  أي 
نرخاص ذبروءوت والختروع اوذحالميت 
وألنشطة  بهذه  وملتحل ة  وذتجيرية 
وآلالت  ان ناة  بتصناع  اوملتحل ة 
 ، وذن ل  أا  وذزروعاة  أا  وذصنيعاة 
اجماع وألعميل اوملفود وذتي نتخل في 
تطيق وذشركة تايبة عنهي أا تايبة عن 

طرف ثيذث
دروسة انجيرا انفريت انركاب   •
اخيصة  وملهن  لجماع  وألعميل 

 ، ومليئاة  وملاكيتاكي  مجيالت:  في 

وذهاتراذاكاة ، ولحرورية ، وملاكيتاكاة 

، وذكهربيئاة ،

• وذتجيرا في كل من وذسفق وملحلاة 

وملحتوت  جماع  انصت ر  اوستيرود 

 ، وذهاتراذاكاة   ، وذهاتراذاكاة 

 ، ولحرورية   ، وذتهفية   ، نكااف وذهفوء 

وذكهربيئاة   ، وملاكيتاكاة   ، وذتتفئة 

عيم  ابشكل  ننظام  اوإلذكتراتاة. 

اوملحتوت  وذبنيء  امفود  وملفود  جماع 

وملتحل ة بيذبنيء اوذصنيعة.

جماع  انصت ر  وستيرود   •

ولجت تا  اوملفود  اوملحتوت  وملنتجيت 

أا وملستحملة.

• جماع وملحيمالت ومليذاة اوذتجيرية 

اوذصنيعاة اوألاروق ومليذاة اوذح يرية 

بشكل  مرنبطة  نكفن  قت  اوذتي   ،

مبيشر أا غير مبيشر بيذ�سيء أعاله أا 

بأي كيئنيت مميثلة أا لوت صلة ، من 

وملحتمل أن تحزز نطفيره أا نفساحه

إدورا   ، نأجير   ، حايزا   ، إنشيء   •

 ، نأجير   ، وألعميل  لجماع  إ جير 

وملؤسسيت  جماع  تشغال   ، نركاب 

اوذشركيت اوملصينع اوذفرش وملتحل ة 

بأي من وألنشطة وملحتدا

جماع   ، عمفماة  أكثر  ابشكل 

سفوء   ، وذحملايت من أي تفع كيتت 

كيتت قيتفتاة أا وقتصيد ة أا ميذاة 

نتحلق بيذكيئن   ، أا متتاة أا نجيرية 

أخرى  أشايء  بأي  أا  أعاله  وملذكفر 

مميثلة أا لوت صلة من وملحتمل أن 

نفضل ، بشكل مبيشر أا غير مبيشر 

، وذغرض وذذي تسعى إذاه وذشركة أا 

ومتتوده أا نطفيره..

وذ طحة   : عنفون ومل ر والجتميعي 

رقم 3 أحفوز رمالاة ساتي  حيى زعير 

نميرا   12152  - نميرا  -وذصخيروت 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات وتفر بنتفيمف 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات هشيم بلكبير : 500 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنتفيمف  وتفر  وذسات 
وتتصير  وقيمة  وذتهبي  منصفر  زت ة 
ش ة رقم 2 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
عنفوته و)  بلكبير  هشيم  وذسات 
9 حي وذرييض  بلفك أ رقم   12 قطيع 

10100 وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بنتفيمف  وتفر  وذسات 
وتتصير  وقيمة  وذتهبي  منصفر  زت ة 
ش ة رقم 2 000ا1 وذ ناطرا وملغرب
عنفوته و)  بلكبير  هشيم  وذسات 
9 حي وذرييض  بلفك أ رقم   12 قطيع 

10100 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   08 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 753.

179I

ZAYCHI

KHAOUDI GROUPE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ZAYCHI
77 شيرع محمت سماحة طيبق 10 
رقم 57 وذتور وذباضيء ، 20000، 

وذتور وذباضيء وملغرب
KHAOUDI GROUPE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 شيرع 
محمت سماحة طيبق 10 ش ة رقم 
57 وذتور وذباضيء - 0اا20 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1817ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KHAOUDI GROUPE

جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وتفوع وذبنيء.

77 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

ش ة رقم   10 محمت سماحة طيبق 

وذتور  0اا20   - وذباضيء  وذتور   57

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

خف�سي  وذلطاف  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

خف�سي  وذلطاف  عبت  وذسات 

رقم   18 حي وملسجت زت ة  عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور   20660 وذباضيء  ا2 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

خف�سي  وذلطاف  عبت  وذسات 

رقم   18 حي وملسجت زت ة  عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور   20660 وذباضيء  ا2 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.

180I
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fidjuris sarl

LEIA PROMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

LEIA PROMO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ساتي 
رحيل ، وتفور 2-ا1 رقم 2 - 26100 

برشات وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

16601

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   02

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LEIA  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROMO

والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.

ساتي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 26100  -  2 رقم   2-14 وتفور   ، رحيل 

برشات وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات واالد وبروهام فؤود 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات واالد وبروهام محمت : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

فؤود  وبروهام  واالد  وذسات 
وألذفة  ا9  رقم   76 زت ة  عنفوته و) 

00ا23 وذتور وذباضيء وملغرب.

محمت  وبروهام  واالد  وذسات 
وألذفة   11 رقم   28 زت ة  عنفوته و) 

00ا23 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

فؤود  وبروهام  واالد  وذسات 
وألذفة  ا9  رقم   76 زت ة  عنفوته و) 

00ا23 وذتور وذباضيء وملغرب

محمت  وبروهام  واالد  وذسات 
وألذفة   11 رقم   28 زت ة  عنفوته و) 

00ا23 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

ولجهفي  وملركز  رقم  نحت   2022

ذالستثمير ببرشات.

181I

PROBEST MANAGEMENT

FLOUKA MARINA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

PROBEST MANAGEMENT

 IMM 30, APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI HASSAN ،

10000، RABAT MAROC

FLOUKA MARINA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة ودم 

2 نجزئة وذشرف بلفك دول عميرا 

مكة ش ة 9 سال - 11160 سال 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

35891

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا2 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FLOUKA MARINA

غرض وذشركة بإ جيز : • 

مطحم وذفجبيت ولخفافة ا وملشفييت 

ولحفالت  ننظام  ا  ممفن   •

اوملنيسبيت.

ابصفة عيمة كل وذحملايت   •

ا  اوذتجيرية  اوذصنيعاة  ومليذاة 

ذهي  وذتي  وذح يرية  اغير  وذح يرية 

ونصيل مبيشر أا غير مبيشر بيذهتف 

والجتميعي

عنفون ومل ر والجتميعي : وقيمة ودم 

عميرا  دول  بلفك  وذشرف  نجزئة   2

سال   11160  - سال   9 ش ة  مكة 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

100 حصة   : وذساتا هنت كنينف 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  كنينف  هنت  وذساتا 

وقيمة ودم 2 نجزئة وذشرف بلفك دول 

11160 سال  عميرا مكة ش ة 9 سال 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  كنينف  هنت  وذساتا 

وقيمة ودم 2 نجزئة وذشرف بلفك دول 

11160 سال  عميرا مكة ش ة 9 سال 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 38812.

182I

GESTION

NEW ESCALE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

GESTION

 BD SEBTA HAY MERIEM

 N°36 ETG 1-MOHAMMEDIA

 ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC

NEW ESCALE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 21 طريق 

وبف عبتهللا تفاع نجزئة وبن عمر 

وذطيبق ا وذش ة 10 وملحيريف 

وذتوروذباضيء - 20370 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2825ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 NEW  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.ESCALE

صنيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أشغيل  تسفي هي-  ا  وذصبيغة 

وذتنضاف .

 21  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وبن  نجزئة  تفاع  عبتهللا  وبف  طريق 

وملحيريف   10 وذش ة  ا  وذطيبق  عمر 

20370 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذسات زاين خيذت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
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وذسات زاين سفاين : 500 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

حي  وذسات زاين خيذت عنفوته و) 
3150ا  جرير  ذبن   51 رقم  وذسالم 

وذتوروذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  سفاين  زاين  وذسات 
وذنفوصر  بفعزا  دور  وعروبة 
وذتوروذباضيء   27182 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حي  وذسات زاين خيذت عنفوته و) 
3150ا  جرير  ذبن   51 رقم  وذسالم 

وذتوروذباضيء وملغرب
عنفوته و)  سفاين  زاين  وذسات 
وذنفوصر  بفعزا  دور  وعروبة 
وذتوروذباضيء   27182 وذتوروذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 820963.
183I

مكتب ولحسيبيت ميذكي

HT MATERIAUX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

مكتب ولحسيبيت ميذكي
291 شيرع وذكرومة منفلفري فيس ، 

30000، فيس وملغرب
HT MATERIAUX شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : تحياتاة 

والزدهير طريق روس ومليء عين 
وذش ف - 30000 فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5069ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 
لوت  شركة   HT MATERIAUX حل 
رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
طريق  والزدهير  تحياتاة  وإلجتميعي 

 30000  - وذش ف  عين  ومليء  روس 
بلفغ  ذحتم  تتاجة  وملغرب  فيس 

والهتوف وملسطرا ذلشركة.
ا عين:

ا  مراون  وبف  وذطيذب  وذسات ا) 
وقيمة   13 بنزرت  شيرع  عنفوته و) 
 30000  2 وذزهفر  سييس  حتوئق 

فيس وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
تحياتاة  افي   2022 أبريل   20 بتيريخ 
والزدهير طريق روس ومليء عين وذش ف 

- 30000 فيس وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم 2072/022.

184I

ZAYCHI

RAFYA NEGOCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ZAYCHI
77 شيرع محمت سماحة طيبق 10 
رقم 57 وذتور وذباضيء ، 20000، 

وذتور وذباضيء وملغرب
RAFYA NEGOCE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 شيرع 
محمت سماحة طيبق 10 ش ة رقم 
57 وذتور وذباضيء - 00ا20 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1819ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 RAFYA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.NEGOCE

وعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة وا وعميل وذبنيء.

77 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

ش ة رقم   10 محمت سماحة طيبق 

وذتور  00ا20   - وذباضيء  وذتور   57

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات خيذت رفاع 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات خيذت رفاع عنفوته و) داور 

وذرحيمنة واالد عبف واالد وحماتا دور 

وذتور   27223 بفعزا وقلام وذنفوصر 

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات خيذت رفاع عنفوته و) داور 

وذرحيمنة واالد عبف واالد وحماتا دور 

وذتور   27223 بفعزا وقلام وذنفوصر 

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.

185I

AUDEXIA CONSULTING

SAMSET
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

SAMSET شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 28 شيرع 
فرونس فال ففذني - 20360 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.159121

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 29  فذافز 2016 ن رر حل 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   SAMSET وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 
فرونس  شيرع   28 وإلجتميعي  م رهي 
وذباضيء  وذتور   20360  - فال ففذني 
حل وذشركة قبل   : وملغرب تتاجة ل 

وألاون.
ا حتد م ر وذتصفاة ب 28 شيرع 
وذتور   20360  - ففذني  فال  فرونس 

وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

عنفوته و)  ا  نحمة طيه  وذسات ا) 
وذتور   20366 زابير بن وذحفوم   101
وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

: 28 شيرع فرونس فال ففذني
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
غشت 2016 نحت رقم 9اا00612.

186I

مكتب ولحسيبيت ميذكي

METRE CONSEILS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

مكتب ولحسيبيت ميذكي
291 شيرع وذكرومة منفلفري فيس ، 

30000، فيس وملغرب
METRE CONSEILS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 171 
نجزئة فرح بن سفدا - 30000 فيس 

وملغرب.
قفل وذتصفاة
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.57615

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 

لوت  شركة   METRE CONSEILS

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم  2.000ا 

فرح  نجزئة   171 رقم  وإلجتميعي 

وملغرب  فيس   30000  - سفدا  بن 

تتاجة ذحتم بلفغ والهتوف وملسطرا 

ذلشركة.

ا عين:

ا  وملحظم  سمير  وذسات ا) 

بن  فرح  نجزئة   171 رقم  عنفوته و) 

سفدا 30000 فيس وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 171 2022 افي رقم  12 أبريل  بتيريخ 

30000 فيس  نجزئة فرح بن سفدا - 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم 2071/022.

187I

ZAYCHI

ZAKILUM PRO

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ZAYCHI

77 شيرع محمت سماحة طيبق 10 

رقم 57 وذتور وذباضيء ، 20000، 

وذتور وذباضيء وملغرب

ZAKILUM PRO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 شيرع 

محمت سماحة طيبق 10 ش ة رقم 

57 وذتور وذباضيء - 0اا20 وذتور 

وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2613ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ZAKILUM PRO

وعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة اوعميل وذبنيء.

77 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

ش ة رقم   10 محمت سماحة طيبق 

وذتور  0اا20   - وذباضيء  وذتور   57

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات مفالي علي وذزوكي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات مفالي علي وذزوكي عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور  والذفة  وحمر  داور 

20660 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات مفالي علي وذزوكي عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور  والذفة  وحمر  داور 

20660 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.

188I

AUDEXIA CONSULTING

 CONCEPTION ETUDES
REALISATION BATIMENTS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

 CONCEPTION ETUDES

 REALISATION BATIMENTS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 17سيحة 

شيرل تاكفل طيبق 6 رقم 5 وذتور 

وذباضيء - 20360 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.196383

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 ن رر حل  09 فبرو ر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 CONCEPTION ETUDES

مبلغ   REALISATION BATIMENTS
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
شيرل  17سيحة  وإلجتميعي  م رهي 
تاكفل طيبق 6 رقم 5 وذتور وذباضيء - 

وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة   20360

ل : حل وذشركة قبل وألاون.

ا حتد م ر وذتصفاة ب 17سيحة 
وذتور   5 رقم   6 طيبق  تاكفل  شيرل 

وذباضيء  وذتور   20360  - وذباضيء 

وملغرب. 

ا عين:

ا  ونريس  اوني  وذغز  وذسات ا) 

ساتي   39 رقم  تفتبر   6 عنفوته و) 

بلافط 20366 وذتور وذباضيء وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

وملخيبرا ا محل نبلاغ وذح فد ا وذفثيئق 
17سيحة شيرل   : وملتحل ة بيذتصفاة 

تاكفل طيبق 6 رقم 5 وذتور وذباضيء

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 15 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 817756.

189I

AUDEXIA CONSULTING

VERONA TOOLS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

AUDEXIA CONSULTING

 BD ABDELMOUMEN

 CASABLANCA165 ، 20042،

CASABLANCA MAROC

VERONA TOOLS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عين وذشق 

 B111 ش ة رقم ب ،ASK أقيمة

ساتي محراف وذتور وذباضيء - 

20280 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

573ا52

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.VERONA TOOLS

غرض وذشركة بإ جيز : شروء، باع 

جماع وذح يقير

-وستيرود اوذتصت ر 

اجماع مي  تصل مبيشرا أا غير 

مبيشرا مع هته وألغروض

عين   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ب  رقم  ش ة   ،ASK أقيمة  وذشق 

B111 ساتي محراف وذتور وذباضيء 

- 20280 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9524

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات أ ت سحات لحسن 
ب امة 50.000 درهم.

وذسات ولحسين و ت سحات : 500 
ب امة 50.000 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

سحات  و ت  لحسن  وذسات 
111ا  رقم  اراد  نجزئة  عنفوته و) 
112 ش ة 5 ساتي محراف وذباضيء 

20280 وذتور وذباضيء وملغرب.
سحات  و ت  ولحسين  وذسات 
111ا  رقم  اراد  نجزئة  عنفوته و) 
112 ش ة 5 ساتي محراف وذباضيء 

20280 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
سحات  و ت  لحسن  وذسات 
111ا  رقم  اراد  نجزئة  عنفوته و) 
112 ش ة 5 ساتي محراف وذباضيء 

20280 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 02 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

دجنبر 2021 نحت رقم -.
190I

فات كفنسيي

جوليمو ش.م.م
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
خفض رأسميل وذشركة

فات كفنسيي
129, زت ة والمير مفالي عبت هللا ، 

20130، وذتوروذباضيء وملغرب
جفذامف ش.م.م شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 76 زت ة 
ستروسبفرغ - 20080 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
خفض رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.371773

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2021 دجنبر   15 في  وملؤرخ 

بمبلغ  وذشركة  رأسميل  خفض 

أي  درهم«   8.000.000« قتره 

إلى  درهم«  »0.000.000ا  من 

 : طريق  عن  درهم«   32.000.000«

نخفاض عتد وألسهم.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822007.

191I

MELIUS CONSULTING

BELPRALINE SARL-AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

حل شركة

MELIUS CONSULTING

رقم 9ا ، زت ة سحت إبن أبي اقيص ، 

وذطيبق وذثيني ، مكتب رقم 3 أذزوس 

ذفرين، 20120، وذتور وذباضيء 

وملغرب

BELPRALINE SARL-AU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة هنت 

ا، بيشكف ، رقم 56، وملحيريف ، - 

20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.329555

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 BELPRALINE وذفحات  وذشريك 

 10.000 رأسميذهي  مبلغ   SARL-AU

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 

هنت ا، بيشكف ، رقم 56، وملحيريف ، 

- 20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة 

ل : اقف نشيط وذشركة.

.

إقيمة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

وملحيريف   ،56 رقم   ، بيشكف  ا،  هنت 

، - 20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:
ا  بنمف�سى  ذطافة  وذسات ا) 
 ،  56 رقم   ، نجزئة وكفك  عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور   20150 كيذاففرتاي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 107ا82.

192I

مكتب ولحسيبيت ميذكي

 PROMO HASSAK ET
BARQAOUI

إعالن متحتد وذ روروت

مكتب ولحسيبيت ميذكي
291 شيرع وذكرومة منفلفري فيس ، 

30000، فيس وملغرب
 PROMO HASSAK ET

BARQAOUI »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 70 
وذضاحة 2 عين قتاس - 30000 

فيس وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.28079

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1 نففيت حصص: وذذي 
من   %50 نففيت  مي لي:  على   نص 

حصة وذشركة
وذذي  وملسير:  تغاير   2 رقم  قرور 
 نص على مي لي: تغاير مسير وذشركة 
اوست يذة وذسات برقياي عبت وذرحام
تغاير وذشكل وذ نفني   3 قرور رقم 
ذلشركة: وذذي  نص على مي لي: تغاير 
وذ يتفني ذلشركة من شركة  وذشكل 
دوت وملسؤاذاة وملحتادا ولى وذىشركة 
وذشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  دوت 

وذفحات.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  1 نففيت حصص:  بنت رقم 
من   %50 نففيت  مي لي:  على   نص 
وذسات  وململفكة  وذشركة  حصة 
وذسات  ذصيلح  وذرحام  عبت  برقياي 

عبت وملجات حسيك
وذذي  وملسير:  تغاير   2 رقم  بنت 
تحاين عبت وملجات   نص على مي لي: 

حسيك مسير احات ذلشركة
تغاير وذشكل وذ نفني   3 بنت رقم 
ذلشركة: وذذي  نص على مي لي: تغاير 
وذ يتفني ذلشركة من شركة  وذشكل 
دوت وملسؤاذاة وملحتادا ولى وذىشركة 
وذشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  دوت 

وذفحات
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   28 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1597.

193I

WIZA IMPORT EXPORT

WIZA IMPORT EXPORT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

WIZA IMPORT EXPORT
 QUARTIER FRIHIEBBE ET 608ا
 3 GZENAYA ، 90000، TANGER

وملغرب
WIZA IMPORT EXPORT شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا608 
حي وذفريحين ا 3 وجزتي ة طنجة - 

90000 طنجة وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.110051

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 دجنبر   22 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وزحيف  طيرق  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   333
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
دجنبر   22 بتيريخ  وزحيف  مامفن 

.2021



9525 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

وزحيف  طيرق  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   333
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
دجنبر   22 بتيريخ  بفشني�سي  محمت 

.2021
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
07  ني ر  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا19.
194I

LE LEGALISTE

LEAP INNOVATION
إعالن متحتد وذ روروت

LE LEGALISTE
 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID
 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

LEAP INNOVATION »شركة 
وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: 157، 
شيرع وتفي إقيمة وذرسين أ تفي، 

وذطيبق 7 وذش ة 72 - 20000 وذتور 
وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

921ا6ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   28 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1 - رفع رأس ومليل وذشركة 
فع  ر : وذذي  نص على مي لي: - 
 5.925.00 رأس ومليل وذشركة بمبلغ 
درهم ذانت ل من 375.000 درهم إلى 
إنشيء  درهم عن طريق   6.300.000
5.950 سهم وجتميعاة جت تا ب امة 

100 درهم ذلسهم.
ومل ر  نحفيل   -  2 رقم  قرور 
: وذذي  نص على  والجتميعي ذلشركة 
والجتميعي  ومل ر  نحفيل  مي لي: - 
الذة  يقفت  شيرع   61 من  ذلشركة 
زواية مصطفى وملحيني وذطيبق وذثيني 
رقم 62 مركز وذرييض - وذتور وذباضيء 
وذرسين  إقيمة  وتفي  شيرع   ،157 ولى 
وذتور   ،72 وذش ة   7 وذطيبق  تفي،  أ 

وذباضيء.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم -: وذذي  نص على مي لي:

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 73ا823.

195I

LE LEGALISTE

MOROOKIES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

MOROOKIES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 23 شيرع 

أتفول، عميرا فلفري رقم 11 وملكتب 
رقم ا0، مامفزا - 000ا1 قناطرا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65219

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MOROOKIES

إتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

في  اتسفي هي  وذغتوئاة  وملنتجيت 

وملغرب اخيرجه.

وستيرود، نصت ر اتسفيق وألطحمة 

وملحلبة اجماع وملنتجيت وملميثلة ذهي.

اولجملة  بيذت ساط  وذتجيرا 

ذلمنتجيت وذغتوئاة. 

أي  نأجير  باع،  حايزا،  إنشيء، 

مؤسسة أا ت طة باع ذغرض مميثل 

أا مكمل..

23 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

11 وملكتب  أتفول، عميرا فلفري رقم 

قناطرا  000ا1   - مامفزا  ا0،  رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات محمت جلزيم : 0ا3 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : وذكريمي  فيطمة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : وذكريمي  أسميء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت جلزيم عنفوته و) .

وذساتا فيطمة وذكريمي عنفوته و).

وذساتا أسميء وذكريمي عنفوته و).

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت جلزيم عنفوته و) 

وذساتا فيطمة وذكريمي عنفوته و) 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 1881.

196I

FITREC SARL.AU

RAHMANI DISTRIBUTION
إعالن متحتد وذ روروت

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

 RAHMANI DISTRIBUTION

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

مفالي رشات شيرع بغتود رقم 20 - 

93100 وذفناتق وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.26979

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2021 تفتبر   22 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين مسير جت ت ذلشركة وذسات   -

محمت وذرحميني.

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

أن  وذشركة  جب  أاروق  جماع   -

نفقع من خالل نفقاع منفصل ألحت 

وا  وذرحميني  رشات  وذسات  وملسير ن 

وذسات محمت وذرحميني.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص  1ا:  رقم  بنت 

كمسير ن  تحاين  مي لي:  تم  على 

وذسات   - ذلشركة ملتا غير محتادا: 

مفوذات  مغربي،  وذرحميني،  رشات 

بيذفناتق،  م ام   ،11.11.1965

بغتود  زت ة  رشات  مفالي  نجزئة 

وذتحريف  ذبطيقة  حيمل   ،22 رقم 

وذسات   -  .L151522 رقم  وذفطناة 

مفوذات  مغربي،  وذرحميني،  محمت 

بيذفناتق،  م ام   ،23.10.1998

نجزئة مفالي رشات، زت ة بغتود، رقم 

22، حيمل ذبطيقة وذتحريف وذفطناة 

وملسير ن  LF47367.  صرح  رقم 

ب بفذهم هذو وذتحاين، مفضحين أته 

ال  فجت أي تحيرض من جيتبهم قت 

 منع هذو وذتحاين.

على  وذذي  نص  2ا:  رقم  بنت 

جماع أاروق وذشركة  جب   - مي لي: 

منفصل  نفقاع  خالل  من  نفقع  أن 

ألحت وملسير ن وذسات رشات وذرحميني 

وا وذسات محمت وذرحميني.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر   01 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2021 نحت رقم 7035.

197I
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ELEXPERTISE

فريكو بروسس
FRIGO PROCESS  

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

ELEXPERTISE
 Rue da bapaume, Quartier ,21
 de la gare, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 FRIGO PROCESS فريكف براسس

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي جنين 
رحمة ، GH1 ، مبنى 1 ، وذطيبق 

وذروبع ، رقم 23 ، وذرحمة - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

8829ا2.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 21 دجنبر 2021 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 ،  1 مبنى   ،  GH1  ، رحمة  »جنين 
وذرحمة   ،  23 رقم   ، وذروبع  وذطيبق 
وملغرب«  وذباضيء  وذتور   20000  -
 ،  1 مبنى   ،  GH1 ، »جنين رحمة  إلى 
 - وذرحمة   ، ا2  رقم   ، وذطيبق وذروبع 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823539.
198I

fiduciare ait assou

سرحان و فاروق
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
سرحين ا فيراق شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم1 زت ة 

عبتا1 - 70000 وذحافن وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
37ا11.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«  »000.000.ا 
»1.000.000 درهم« إلى »5.000.000 
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 2022/اا13.
199I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

ARKIDE ARCHITECTURE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL
 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF

 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

ARKIDE ARCHITECTURE شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
وحمت وملجيتي وقيمة والذب وذطيبق 

والال رقم 8 وملحيريف - 52ا31 وذتور 
وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
0737ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ARKIDE ARCHITECTURE
نشيط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذهنتسة وملحميرية ا وذنحت.

زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذطيبق  والذب  وقيمة  وملجيتي  وحمت 
والال رقم 8 وملحيريف - 52ا31 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات خيذت ول والزمفري : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
والزمفري  ول  خيذت  وذسات 
وذصلط  وبف  ا7زت ة  عنفوته و) 
 3152 والتتذف�سي ط 1ش6 وملحيريف 

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
والزمفري  ول  خيذت  وذسات 
عنفوته و) زت ة وبف وذصلط والتتذف�سي 
وذتور   3152 وملحيريف  1ش6  ط 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821782.
200I

BCMF

نوترويب
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

BCMF
زت ة إبن عيئشة عميرا ثمين تخالت 
رقم وذش ة 1 كليز مروكش، 0000ا، 

مروكش وملغرب
تفنرايب شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 
طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
خريبكة رقم 76 وقيمة بيراال 1 

مكتب 11 طيبق ا - 25005 وذتور 
وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.331801

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2021 تفتبر   30 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ  تفنرايب  وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي شيرع خريبكة رقم 
76 وقيمة بيراال 1 مكتب 11 طيبق ا 
- 25005 وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة 

ل : نصفاة مبكرا.
شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 1 بيراال  وقيمة   76 رقم  خريبكة 
وذتور   25005  - ا  طيبق   11 مكتب 

وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  حسيني  رضي  وحمت  وذسات ا) 
عميرا ب   2 وقيمة بيبالفن  عنفوته و) 
شيرع محمت وذسيدس وذحي  اا  رقم 
وملغرب  مروكش  0000ا  وذشتفي 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 02 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 815073.
201I

SUD INVEST CONSULTING

CLEVENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SUD INVEST CONSULTING
زت ة وذ بطين وريكي وقيمة و زيس 

 GUELIZ، 11 وذطيبق 2 وذش ة رقم
40000، MARRAKECH MAROC
CLEVENT شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي زينيث 

بيزنس سنتر شيرع مسلم نجزئة بكير 
وذطيبق وذثيذث وذش ة رقم ا1 بيب 

دكيذة - 0030ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125385



9527 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CLEVENT

ننظام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولحفالت 

وذتسفيق وذرقمي .

زينيث   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بيزنس سنتر شيرع مسلم نجزئة بكير 

بيب  ا1  وذثيذث وذش ة رقم  وذطيبق 

دكيذة - 0030ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : بني  خفذة  وذساتا 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

500 حصة   : وملالح  وذساتا سنيء 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا خفذة بني عنفوته و) نجزئة 

0090ا  وساف  7ا  رقم  وذحبتالاية 

مروكش وملغرب.

عنفوته و)  وملالح  سنيء  وذساتا 

نيركة   76 رقم  نيركة  حتوئق  نجزئة 

0130ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا خفذة بني عنفوته و) نجزئة 

0090ا  وساف  7ا  رقم  وذحبتالاية 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5ا1356.

202I

AUDINEX SARLAU

MOOD THREE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

AUDINEX SARLAU
شيرع عبت وملفمن ا زت ة شتاال، 
طيبق ا، بيمليي -، وذتور وذباضيء ، 

2ا200، وذتور وذباضيء وملغرب
MOOD THREE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 86 شيرع 
وبف وسحق وملحيريف - دور وذباضيء - 

000ا2 دور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2935ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MOOD THREE
تشغال   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

صيذفتيت ولحالقة اوذتجمال.
- تشغال SPA ذلرجيل اوذنسيء

وذشحر  نصفاف  على  وذتتريب   -
اوذحني ة بيلجميل.

انفزيع  انصت ر  وستيرود   -
وذتجمال  مستحضروت 
امستحضروت وذتجمال اجماع وملفود 

وملتحل ة بيألنشطة وملذكفرا أعاله.
وملحلاة  ومليركيت  جماع  نمثال   -

اوألجنباة.
وملتحل ة  ولختميت  جماع  أدوء   -
بشكل مبيشر أا غير مبيشر بيألنشطة 

اوملنتجيت وملذكفرا أعاله.
، جماع وذحملايت  ابشكل عمفمي 
اوملن فذة  اوذصنيعاة  وذتجيرية 
بشكل  وملتحل ة   ، اومليذاة  اوذح يرية 
مبيشر أا غير مبيشر بغرض وذشركة 
أا بأي أغروض مميثلة أا لوت صلة ، 

اوذتي من وملحتمل أن تحزز نطفيرهي أا 

نفساحهي.

86 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 - دور وذباضيء   - وبف وسحق وملحيريف 

000ا2 دور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 30.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات مشهفر محمت : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   100  : وذسات عكي هشيم 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا حلاف تيد ة : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
محمت  مشهفر  وذسات 
عبت  ساتي  بفذفيرد   ،56 عنفوته و) 
 ,21 ا,ش ة رقم  وذرحمن,وذتار رقم 
حي رحي. 20000 دور وذباضيء وملغرب.

وذسات عكي هشيم عنفوته و) ا13 
دور وذباضيء   20000 شيرع الال نيجي. 

وملغرب.
عنفوته و)  تيد ة  حلاف  وذساتا 
جمالة 3 شيرع 7 رقم 15. 20000 دور 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
محمت  مشهفر  وذسات 
عبت  ساتي  بفذفيرد   ،56 عنفوته و) 
 ,21 ا,ش ة رقم  وذرحمن,وذتار رقم 

حي رحي. 20000 دور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823958.
203I

BULLETIN OFFICIEL

 EL MOUDNI
TECHNOTRADIS HOLDING

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

BULLETIN OFFICIEL
 CYM RABAT CYM RABAT،

10120، RABAT MAROC
 EL MOUDNI TECHNOTRADIS
HOLDING شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك هيء 

وذشرقاة رقم 61 ا 62 حي وذرجيء في 

هللا ح ي م وذربيط وذربيط 10120 

وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

159897

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   22

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 MOUDNI TECHNOTRADIS

. HOLDING

: م يال في  غرض وذشركة بإ جيز 

وذبنيء ا وألشغيل وملختلفة .

عنفون ومل ر والجتميعي : بلفك هيء 

62 حي وذرجيء في  61 ا  وذشرقاة رقم 

 10120 وذربيط  وذربيط  م  هللا ح ي 

وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وملفدني  بتر  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : وذسات محمت مراون لحلف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وملفدني  بتر  وذسات 

وذربيط 10120 وذربيط وملغرب.

لحلف  مراون  محمت  وذسات 

اجتا   60000 اجتا  عنفوته و) 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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لحلف  مراون  محمت  وذسات 
اجتا   60000 اجتا  عنفوته و) 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 295ا12.

204I

FUTURE CONSEIL

 WORLD OF BUILDING &
BUSINESS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
50 زت ة  فسف بن نيشفين وذطيبق 

وألال ، 26100، برشات وملغرب
 WORLD OF BUILDING &

BUSINESS شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 128 زت ة 
وذحرعير وذطيبق 2 مكتب 6 - 20090 

وذتوروذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

500851
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 فبرو ر   22
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 WORLD OF BUILDING &

.BUSINESS
جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألشغيل وذحيمة ا وذبنيء.
عنفون ومل ر والجتميعي : 128 زت ة 
 20090  - 6 2 مكتب  وذحرعير وذطيبق 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات  يسر بفهتيل 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : وذساتا تفر وذهتى وذفروق 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات  يسر بفهتيل عنفوته و) 23 
 26100  1 تحياتاة وملسيرا ولخضروء 

برشات وملغرب.
وذفروق  وذهتى  تفر  وذساتا 
 2 حي وذيسر   5 وذزت ة   10 عنفوته و) 

26100 برشات وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  يسر بفهتيل عنفوته و) 23 
 26100  1 تحياتاة وملسيرا ولخضروء 

برشات وملغرب
وذفروق  وذهتى  تفر  وذساتا 
 2 حي وذيسر   5 وذزت ة   10 عنفوته و) 

26100 برشات وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2021 نحت رقم ا77626.
205I

FO CONSULTUNG SARL AU

 AL AMAL SECURITE ET
SERVICES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رفع رأسميل وذشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
 AL AMAL SECURITE ET

SERVICES شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع بير 
وتزرون شميل 109 حي وذسالم - 

15000 ولخميسيت وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا288.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
رفع  نم   2022 ميرس   18 في  وملؤرخ 
رأسميل وذشركة بمبلغ قتره »60.000 

إلى  درهم«  »0.000ا  أي من  درهم« 
»100.000 درهم« عن طريق : ن ت م 

حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 9ا2.
206I

FO CONSULTUNG SARL AU

 AL AMAL SECURITE ET
SERVICES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
تغاير نشيط وذشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC
 AL AMAL SECURITE ET

SERVICES شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي شيرع بير 
وتزرون شميل 109 حي وذسالم - 

15000 ولخميسيت وملغرب.
تغاير نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا288.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تغاير   2022 ميرس   18 وملؤرخ في 
نكفين  ا  »نأطير  من  وذشركة  نشيط 
ولختميت  ا  ولخيص  وألمن  عميل 

وملروف ة ذهي« إلى »ولحروسة«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 9ا2.
207I

CABINET HANDAZ CONSULTING 

VIVALDI BUSINESS فيفالدي 
بسنس

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 CABINET HANDAZ
CONSULTING

 CASABLANCA CASABLANCA،
20130، CASABLANCA maroc

VIVALDI BUSINESS فافيذتي 

بسنس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 61 شيرع 

ذال وذايقفت وذطيبق ا رقم 16 سنتر 

وذرييض - 50ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

06671ا

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2018 ميي   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

فافيذتي   VIVALDI BUSINESS

بسنس .

علفم   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذكمبافنر 

تضيم وملحلفميت 

نكنفذفجاي تضم وملحلفميت

محتوت  جماع  باع  ا  شروء 

وذكمبافنر 

وذتروسيت ا وذهنتسة 
والنحيش وذح يري 

أعميل وذبنيء 

والستشيرت اوذتسفيق.

61 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
16 سنتر  رقم  ا  ذال وذايقفت وذطيبق 

وذباضيء  وذتور  50ا20   - وذرييض 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات رنيب زكرييء : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  زكرييء  رنيب  وذسات 
درب ولخير زت ة 7 رقم 13 عين وذشق 

70ا20 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  زكرييء  رنيب  وذسات 
درب ولخير زت ة 7 رقم 13 عين وذشق 

70ا20 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

 فتاف 2018 نحت رقم 8ا7863.
208I

FIDUCIAIRE LAMIN

LIBASS AL FAKHAMA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE LAMIN
 IMM 19 BUREAU N5 ETAGE 4
 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

FES ، 30000، FES MAROC
LIBASS AL FAKHAMA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 
28 وذطيبق وذروبع مكينب وذصفيء 

طريق صفرا 30000 30000 فيس 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
71751

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 LIBASS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.AL FAKHAMA

صنيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملالبس ولجيهزا والسترود اوذتصت ر.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
رقم 28 وذطيبق وذروبع مكينب وذصفيء 
فيس   30000  30000 طريق صفرا 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات بفعفدا خيذت : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  خيذت  بفعفدا  وذسات 
وذفرد  سهب  بنسفدا  15بلات  رقم 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  خيذت  بفعفدا  وذسات 
وذفرد  سهب  بنسفدا  15بلات  رقم 

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   10 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1278.
209I

SL.CONSULTING Groupe

MACHAWI AMINE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

SL.CONSULTING Groupe
زت ة 7ا1 رقم 16 وذطيبق وذتيني 
شيرع اودي سبف ، 0ا202، وذتور 

وذباضيء وملغرب
MACHAWI AMINE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذشرف 
2 مجمفعة وذسكناة 3 رقم 17 حي 
وذلامفن حي ولحسني - 20230 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.375719

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2021 ميي   31 في  وملؤرخ 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
 MACHAWI وذفحات  وذشريك  لوت 
 10.000 رأسميذهي  مبلغ   AMINE
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
رقم   3 مجمفعة وذسكناة   2 وذشرف 
17 حي وذلامفن حي ولحسني - 20230 
 : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

نفقاف وذنشيط.
ا حتد م ر وذتصفاة ب وذشرف 
حي   17 رقم   3 مجمفعة وذسكناة   2
وذتور   20230  - وذلامفن حي ولحسني 

وذباضيء وملغرب . 
ا عين:

ا  محمت  وذسفدي  وذسات ا) 
72 عميرا  عنفوته و) حي وذسالم ج ه 
113 وذش ة 11 والذفة 20200 وذتور 
وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

 فتاف 2021 نحت رقم 7ا7836.
210I

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE

صوفا موس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
 BD SIDI MOHAMED BEN 11
 ABDELLAHRES DAR SALAM
 BORGOGNE CASABLANCA ،
20000، CASABLANCA MAROC
صففي مفس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي برشات 
نجزئة زهفر رقم 161 - 26100 

برشات وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
815ا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   27 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نهيري  مرود  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  500.ا 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   15.000
 فسف نهيري بتيريخ 27 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 55ا.

211I

RIM MB SERVICES SARL AU

 ELECTRO MAROC YERRO
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

RIM MB SERVICES SARL AU
شيرع وملحيرف رقم 2 نطفون ، 

93000، نطفون وملغرب
 ELECTRO MAROC YERRO SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
غرتيطة رقم 15 طفوبل - 93000 

نطفون وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.28705

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 ELECTRO MAROC YERRO
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SARL
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
 93000  - طفوبل   15 رقم  غرتيطة 
نطفون وملغرب تتاجة ل : عتم اجفد 

سافذة.
شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 93000  - طفوبل   15 رقم  غرتيطة 

نطفون وملغرب. 
ا عين:

عنفوته و)  ا  ذبنى  را  وذسات ا) 
شيرع غرتيطة رقم 15 طفوبل 93000 

نطفون وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
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اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1395.
212I

FITREC SARL.AU

MY BO-TRAV
إعالن متحتد وذ روروت

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
MY BO-TRAV »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
وذربيحي شيرع مصر رقم 1 - 93150 

مرنال وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.20583

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   07 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
مي لي: - وست يذة وذسات محمت  يسين 
تحاين   - ذلشركة.  كمسير  بفشنفت 

وذسات محمت حيدا مسيرو ذلشركة.
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل   -
نطفون،13   : من   »MY BO-TRAV«
نجزئة  مرنال،   : إلى  قناطرا؛  شيرع 

وذربيحي شيرع مصر رقم 1.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 29: وذذي  نص على مي لي: 
يحين مسيرو ذلشركة ملتا غير محتادا 
اذت   ، مغربي   ، وذسات محمت حيدا 
مرنال  في  م ام   ،  05.06.1971 في 
 1 وذربيحي شيرع مصر رقم  نجزئة   ،
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  حيمل   ،
وذشركة  LE2084.  صرح مسير  رقم 

مفضًحي أته ال  ب بفذه هذو وذتحاين، 
 فجت أي تحيرض  مكن أن   ف في 

طريق هذو وذتحاين
على  وذذي  نص   :30 رقم  بنت 
مي لي: جماع أاروق وذشركة  جب أن 
نفقع من طرف وملسير وذفحات محمت 

حيدا. 
بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
 : ب  ذلشركة  وذرئي�سي  ومل ر   فجت 
مصر  شيرع  وذربيحي  نجزئة  مرنال، 
رقم1. ايمكن ت له إلى أي مكين آخر 
بنفس ولجهة ب رور عيدي من مجلس 
وذتساير، ايمكن أ ضي ت له ألي مكين 
آخر ب رور جميعي  تخذه ولجمع وذحيم 

والستثنيئي ذلشركيء 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   22 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2022 نحت رقم 876.
213I

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. لوت وذشريك 

وذفحات

TENDRE VEAU
إعالن متحتد وذ روروت

شركة مستأمنة ولحنصيلي ش.ل.م.م. 
لوت وذشريك وذفحات

20 شيرع وملتنبي وذطيبق والال بني 
مالل 20 شيرع وملتنبي وذطتبق والال 
بني مالل، 23000، بني مالل وملغرب

TENDRE VEAU »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

بفرقاة رقم 111-113 رمالة مرأب 
بني مالل - 23000 بني مالل وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.7739
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2019 أبريل   09 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وصل  بإناين  وذشركة  رأسميل  رفع 
بشيرع  م ره  ذلجزورا,  محل  نجيري 
مروب  رمالة   111-113 رقم  بفرقاة 
 ،20996 وذتجيري  سجله  مالل  بني 

درهم وذتي   20000 ببني مالل بمبلغ 
حسب  وذتجيري  والصل  قامة  هي 
من  ذن له  ولحسيبيت  مروقب  ن رير 
درهم   120000 ولى  درهم   100000
جت ت  سهم   200 إناين  خالل  من 

ب امة 100 درهم ذلسهم وذفوحت.
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتفطين انثبات ومل ر وذرئي�سي  إذغيء 
بشيرع  تفسه  وذحنفون  في  ذلشركة 
مرأب  رمالة   111-113 رقم  بفرقاة 

بني مالل
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 
 120.000 وذشركة  رأسميل  مي لي: 
حصة   1200 ولى  م سمة   . درهم 

ب امة 100 درهم ذلحصة وذفوحتا
بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
ومل ر وذرئي�سي ذلشركة بشيرع بفرقاة 

رقم 113-111 رمالة مرأب بني مالل
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 09 فبرو ر 

2022 نحت رقم 0ا1.
214I

مكتب وذتروسيت وملحيسبيناة اوذتساير

 DROGUERIE FOURNITURE
BACHIRI

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نفساع نشيط وذشركة 

مكتب وذتروسيت وملحيسبيناة 
اوذتساير

شيرع محمت ولخيمس عميرا بنطيذب 
وذطيبق وذثيني وملكتب رقم 6 ، 

35100، جرساف وملغرب
 DROGUERIE FOURNITURE
BACHIRI شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي حي 
وذشفيبير 1 رقم 98 - 35100 

جرساف وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا16.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2022 أبريل   07 في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

والشغيل وملختلفة وا وذبنيء .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   09 والبتتوئاة بجرساف بتيريخ 

2022 نحت رقم 2022/ا131.

215I

SAFA ACCOUNTING COMPANY

SEABASS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 SAFA ACCOUNTING

COMPANY

شيرع ولجيش ومللكي وقيمة و مين 

وذطيبق 5 رقم 9 نطفون ، 93000، 

نطفون وملغرب

SEABASS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذشيطئ - 93150 مرنال وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

31557

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SEABASS

مطحم-   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أكلة خفافة

باتزريي.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذشيطئ - 93150 مرنال وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 : ولخملي�سي  وسميعال  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ولخملي�سي  وسميعال  وذسات 
عنفوته و) زت ة وذبحتري وقيمة والميتة 
ط 5 ش ة 21 90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وتفر ولخملي�سي عنفوته و) 
زت ة وذبحتري وقيمة والميتة ط 5 ش ة 

21 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1176.
216I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

LIAM FRUIT
إعالن متحتد وذ روروت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي وذفتو زت ة  نبع رقم 32 وذحافن ، 
70000، وذحافن وملغرب

LIAM FRUIT »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
وذ فوت وملسيعتا رقم 83 مكرر 

وذحافن - - وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
51ا1ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   29 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
 LIAM FRUIT SARL AU مي لي: 
درهم ومل ر   100.000  ،00 رأسميذهي 
نجزئة وذ فوت وملسيعتا  والجتميعي: 
رقم 83 مكرر وذحافن - وذتور وذباضيء- 

وملسؤاذاة  محتادا  شركة  نأسيس 

لوت وذشريك وذفحات بم ت�سى ع ت 

 2022 وبريل   29 بتيريخ  عرفي مؤرخ 

 2022 وبريل   29 بتيريخ  اوملسجل 

وألسي�سي  وذ يتفن  نم اضع  بيذحافن 

وذتيذاة:  وملميزوت  لوت  ذشركة 

وملسؤاذاة  محتادا  وذشكل:شركة 

وذتسماة:  وذفحات  وذشريك  لوت 

:وذغرض من  وملفضفع   LIAM FRUIT

وذشركة هف وذ ايم بيذحملايت وذتيذاة 

أطروف  عن  ابيذنايبة  عنهي  تايبة 

: والستيرود  نيذاة في وملغرب أا ولخيرج 

اوملتيجرا  اوذشروء  وذباع  اوذتصت ر 

وذغذوئاة  وملفود  انفزيع  اوذن ل 

ابشكل عيم جماع وملحيمالت وذتجيرية 

ومليذاة  اوألاروق  اومليذاة  اوذصنيعاة 

أا  وملرنبطة بشكل مبيشر  اوذح يرية 

غير مبيشر بيألشايء وملذكفرا أعاله أا 

من وملرجح أن نكفن ذصيلح نح اق 

وذتنماة انطفير وذشركة.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 

مي لي: - ومل ر وذرئي�سي ذلشركة: نجزئة 

مكرر   83 رقم  وملسيعتا  وذ فوت 

ذلشركة:هي  وملحتدا  وملتا   - وذحافن 

 - سنة).  اتسحفن  سنة  تسحة   99

في  وذشركة  رأسميل  ومليل:حتد  رأس 

مجزأ على  000.00درهم،   100 مبلغ 

درهم   100 فئة  من  حصة   1000

 *  : على  م سم  وذفوحتا.  ذلحصة 

وذسات جلال و ت هللا :1000 حصة - 

إدورا وذشركة: تساير وذشركة ملتا غير 

محتدا من طرف وذسات جلال و ت 

فينو  من  والجتميعاة:  وذسنة   - هللا 

 ني ر إلى 31 دجنبر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   29 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 0/2022ا12.

217I

STRICT CONSULTING » S.A.R.L.AU« 

JANNAT COSMETIQUES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

 STRICT CONSULTING »«
S.A.R.L.AU

وذشرف 2 وذطيبق وذسفلي ش ة 3 
مجمفعة 2 عميرا 3 ، 20000، وذتور 

وذباضيء وملغرب
JANNAT COSMETIQUES شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 
شروردا درب ذفبالة بفركفن وذتور 
وذباضيء - 20053 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
07327ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2021 أكتفبر   25 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 JANNAT وذفحات  وذشريك  لوت 
رأسميذهي  مبلغ   COSMETIQUES
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
درب  شروردا  شيرع   10 وإلجتميعي 
 - وذباضيء  وذتور  بفركفن  ذفبالة 
وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة   20053

ل : أزمة وقتصيد ة.
ا حتد م ر وذتصفاة ب 10 شيرع 
وذتور  بفركفن  ذفبالة  درب  شروردا 
وذباضيء  وذتور   20053  - وذباضيء 

وملغرب. 
ا عين:

ا  سفهال  رشات  وذسات ا) 
عنفوته و) حي ميتضراتي زت ة 10 رقم 
70ا20  وذباضيء  وذشق  عين   116
كمصفي  ا)  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

 3 وذطيبق وذسفلي ش ة   2 وذشرف   :

مجمفعة 2 عميرا 3 ، 20000، وذتور 

وذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 02 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 811085.

218I

slimco services

ميتر ت س و
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

slimco services

 APPT 17.IMM 55.JNANE AL

 MANSOUR 1 TAMESNA،

12200، TAMESNA MAROC

ماتر ت س ا شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

ولحسن وذثيني ، وقيمة 5 ، رقم 

ا1 ،سال ولجت تا - 11100 سال 

ولجت تا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

18599 - سال.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 17  ني ر  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذفحات ماتر ت س ا مبلغ  وذشريك 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي شيرع ولحسن وذثيني 
ا1 ،سال ولجت تا -  5 ، رقم  ، وقيمة 

سال ولجت تا وملغرب تتاجة   11100

ل : مشيكل صحاة

وملنيفسة في وملاتون.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
ا1 ،  5 ، رقم  ولحسن وذثيني ، وقيمة 

سال ولجت تا - 11100 سال ولجت تا 

وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) عبت وذرحمين مت تيش 

وذثيني  ولحسن  شيرع  عنفوته و)  ا 
 11100  ، ا1  رقم   ،  5 وقيمة   ،

كمصفي  ا)  وملغرب  ولجت تا  سال 

ذلشركة.
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اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

شيرع   : بيذتصفاة  وملتحل ة  وذفثيئق 

ا1 ،  5 ، رقم  ولحسن وذثيني ، وقيمة 

سال ولجت تا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   20 بتيريخ  بسال  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 38732.

219I

مكتب ولحسيبيت ميذكي

MONDE SPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

مكتب ولحسيبيت ميذكي

291 شيرع وذكرومة منفلفري فيس ، 

30000، فيس وملغرب

MONDE SPORT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا رقم 

230 شيرع وذ رايين - 30000 فيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7223ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2015 25  فتاف 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MONDE SPORT

باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملحتوت وذرييضاة.

عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 30000  - وذ رايين  شيرع   230 رقم 

فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا الذة ذطافة عمير : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عمير  ذطافة  الذة  وذساتا 

 2 ش ة   106 رقم  عميرا  عنفوته و) 

شيرع رييض حي والمل طريق صفرا 

30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وحمت مسحفدي عنفوته و) 

2 شيرع رييض  106 ش ة  عميرا رقم 

حي والمل طريق صفرا 30000 فيس 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

27  فذافز  بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2015 نحت رقم 1891/15.

220I

FLASH ECONOMIE

 GERANCE- LIBRE DE

FONDS DE COMMERCE
ع ت تساير حر ألصل نجيري  وألشخيص 

وذطباحافن)

تساير حر ألصل نجيري

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 2022 ميي   10 بتيريخ  وذتور وذباضيء 

ارثة وملرحفم عبت هللا وشحطيا

 BK وشحطيا  وذحربي  وذسات 

8732ا2

 BK وشحطيا  وذهيشم  وذسات 

118893

 BK 68835 وذساتا رقاة وشحطيا

 BK وشحطيا  ولحسين  وذسات 

30288

 BK وشحطيا  وذ يدر  عبت  وذسات 

118917

BK 197141 وذسات عزيز وشحطيا

 BK وشحطيا  تيفسة  وذساتا 

197151

BK 61912 وذساتا زينة وشحطيا

BK 79509 وذساتا فيطمة مرش

أعطفو وذتساير ولحر ذلسات مبيرك 

وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  وبصري 

F 515135 وذفطناة

وذتور  في  وذكيئن  وذتجيري  وألصل 

بلفك  د  وذكفتطفور  نجزئة  وذباضيء 

سنة وبتتوءو من   17 ملتا   33 و رقم 

 30.05.2039 ننتهي في   01.06.2022

ذلتجت ت ذنفس وملتا إلو كين  قيبلة 

هنيك ونفيق بين وذطرفين

اأحكيم  ذشراط  افً ي  لذك  كل 
وذح ت وملذكفر

سيتم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء بحت وإلعالن 

وذ يتفني

221I

FLASH ECONOMIE

GESTAG
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

GESTAG

محتادا وملسؤاذاة
رأسميذهي 000.000.00.ا درهم

ومل ر وإلجتميعي ، 107 شيرع حسن 

والال عميرا وذنفر زواية ستي وذتوخلة 
رقم7 وكيد ر .

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ   1-
قرر  ،ف ت   2022 دجنبر   29 بتيريخ 

وذشركيء مي  لي

وذشركة  رأسميل  في  وذزييدا   •

درهم   1.000.000،00 قتره  بمي 

درهم ولى   4.000.000،00 ذرفحه من 

5.000.000،00 درهم متففعة ت تو 

10.000 حصة جت تا  ا لذك بزييدا 

ب امة 100 درهم ذلحصة،

وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين   •

ذلشركة.

بكتيبة  وذ يتفني  وال توع  نم   2-

بأكيد ر  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

نحت   2022 ميي   12 بتيريخ 

رقم.109767
قصت وذنشر ا والعالن

222I

FLASH ECONOMIE

SIDMIE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SIDMIE SARLAU شركة

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

رأسميذهي 100.000 درهم

مسجل  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2202/ا15/0  بتيريخ  بيذتور وذباضيء 

وملسؤاذاة  لوت  شركة  نأسيس  نم 

وذفحات  وذشريك  لوت  وملحتادا 

بيملميزوت وذتيذاة: 

 SIDMIE وذتسماة: شركة ش م  -

 SARLAU

- وملفضفع: وستيرود مفود كهربيئاة 

اوذكتراتاة

وذنحام  نجزئة  والجتميعي:  ومل ر   -

1ا  وإلقيمة  وذسفلي  بيذطيبق  متجر 

ناط ملال وذتور وذباضيء.

- رأس ومليل: ميئة أذف درهم  100 

DH 000,00) م سمة إلى أذف حصة 

حصة وجتميعاة)   1000( وجتميعاة 

ب امة ميئة درهم ذلحصة.  100,00 

 (DH

اازعت على وذشكل وذتيلي: 

ولحيمل  وجري  علي  وذسات   -

 PB15736 : رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 

1000 حصة وجتميعاة 

فينو  من  والجتميعاة:  وذسنة   -

 ني ر إلى ولحيدي اوذثالثفن من دجنبر.

:تسحة ا تسحفن سنة من  وملتا   -

في  وال  وذفحلي  وذشركة  نيسيس   فم 

حيذة وذتصفاة وملسب ة وا وذتمت ت.
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تسير وذشركة  وذتساير اوالدورا:   -  

من طرف وذسات علي وجري

وذسجل  في  وذشركة  تسجال  نم 

نحت  وذباضيء  ذلتور  وذتجيري 

رقم1715ا5 .

223I

FLASH ECONOMIE

EXPERTISE ENR

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

EXPERTISE ENR SARL شركة

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

رأسميذهي 100.000 درهم

بم ت�سى ع ت عرفي حرر بمروكش 

نأسيس  نم  2202/ا06/0  بتيريخ 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

بيملميزوت وذتيذاة: 

م  م  ش  شركة  وذتسماة:   -

 EXPERTISE ENR SARL

- وملفضفع: أنشطة هنتسة أتظمة 

وذطيقة، وذتروسيت وذت ناة اوذتتقاق 

وذطيقي 

 612 رقم  والجتميعي:  ومل ر   -

وذطيبق 1 وذش ة 1 نجزئة مسير طريق 

وسفي مروكش. 

درهم  أذف  ميئة  ومليل:  رأس   -

إلى  م سمة   (DH  100.000,00 

)1000 حصة  أذف حصة وجتميعاة 

وجتميعاة) ب امة ميئة درهم ذلحصة. 

 (DH 100,00 

اازعت على وذشكل وذتيلي: 

ولحيمل  وذسات محمت رحمفني   -

 18CF73700550 : لجفوز وذسفر رقم

حصة وجتميعاة 

ولحيمل  محرز  محمت  وذسات   -

 PP809551  : ذلبطيقة وذفطناة رقم 

50ا حصة وجتميعاة

فينو  من  والجتميعاة:  وذسنة   -

 ني ر إلى ولحيدي اوذثالثفن من دجنبر.

:تسحة ا تسحفن سنة من  وملتا   -

في  وال  وذفحلي  وذشركة  نيسيس   فم 

حيذة وذتصفاة وملسب ة وا وذتمت ت. 

وذشركة  تسير  اوالدورا:  وذتساير   -

رحمفني  محمت  وذسات  طرف  من 

اوذسات محمت محرز.

وذسجل  في  وذشركة  تسجال  نم 

وذتجيري ملروكش نحت رقم 125363

224I

FLASH ECONOMIE

MVGE PROPERTY

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نففيت حصص

MVGE PROPERTY SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

درهم 10000,00 رأسميذهي

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

2022.ا22.0 نم باع مئة حصة 

وجتميعاة  100) من طرف وذساتا 

و ميتفيال روكال كيسترا ففرني إلى 

وذسات فريت ريك و تاين ميري دا ال 

مبير دي شفمپ دا مفريل.

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 

قرر وذشريك وذفحات  2022.ا22.0، 

شركة   MVGE PROPERTYذشركة

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

درهم   10.000 رأسميذهي  وذفحات 

وجتميعاة  حصة   100 إلى  م سم 

م رهي  ذلحصة،  درهم   100 ب امة 

وإلجتميعي 265 شيرع وذزرقطفني رقم 

92، وذتور وذباضيء مي  لي:

وذتصت ق على باع مئة حصة   1-

وجتميعاة)  حصة  وجتميعاة  100 

روكال  و ميتفيال  وذساتا  طرف  من 

كيسترا ففرني إلى وذسات فريت ريك 

شفمپ  دي  مبير  ال  دا  ميري  و تاين 

وذشركة  رأسميل  ذاصبو  مفريل  دا 

مفزعي كيذتيلي : 

وذشركة  ميل  رأس  نحت ت  نم 

إلى  م سم  درهم   10000.00 بمبلغ 

درهم نم   100.00 سهم ب امة   100

نخصاص كل منهي بيذكيمل ذلشريك 
وذفحات وذسات فريت ريك و تاين ميري 

دا ال مبير دي شفمپ دا مفريل.

وألسي�سي  وذ يتفن  -2نجت ت 

وعاله  وذتحت الت  ذاالئم  ذلشركة 

بتيريخ 2022.ا22.0.

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذتور  وذتجيرية  ذلمحكمة  وذضبط 

نحت  22/2022/ا0  بتيريخ  وذباضيء 

رقم 823869.

225I

FLASH ECONOMIE

 SONY MARKET

DEVELOPMENT MEA FZCO
شركة وملسيهمة

إغالق فرع نيبع ذشركة أجنباة

 SONY MARKET

DEVELOPMENT MEA FZCO

سفني والسفوق ذلتنماة

 PO Box 16871-AL Ainدبي و ع م

RoadF602.6th Floor اوحة دبي 
ذلسالكفن

DSO FZE 296 وذسجل وذتجيري

وغالق وملكتب وذفرعي وذسجل 

وذتجيري 289.667 وذتحريف 

ولجبيئي30ا71اا1 

وذتور وذباضيء

مجلس  رئيس  قرور  بم ت�سى 

ن رر   2022 ميرس   28 والدورا بتيريخ 

مي  لي :

وذفرعي  وملكتب  وغالق 

ولخيمس  محمت  شيرع  بيملغرب.355 

وذطيبق وذحيشر ذتورو وذتور وذباضيء

بكتيبة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بيذتور  وذتجيرية  بيوملحكمة  وذضبط 

2022 نحت  11 ميي  بتيريخ  وذباضيء 

رقم. 823736 
قصت وذنشر ا وإلعالن

226I

FLASH ECONOMIE

 AFRICA RETAIL MARKET -
ARM

شركة وملسيهمة
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

AFRICA RETAIL MARKET - ARM
شركة مسيهمة، رأسميذهي 

000.000.ا2 درهم
ومل ر وذرئيس: 38، عين إفرون، 
نجزئة وذحيملاة، ساتي مفمن - 

وذتوروذباضيء
وذسجل وذتجيري رقم 19911ا - 

وذتحريف وذضريبي رقم 31880627
وذتحريف وملفحت ذلم ياذة: 

002100261000026
وذت اات في وذسجل وذتجيري

ومل ر  ت ل  قرور  على  بنيء  أاال: 
محضر  بمفجب  ذلشركة  وذرئيس 
ولجمع وذحيم والستثنيئي وملؤرخ في 10 
مسيهمي  عن  وذصيدر   2022 فبرو ر 
شركة »أفريكي ريتي ل ميركت – أرم:-

إفرون،  عين  شيرع   ،38  : من  
مفمن،  ساتي  وذحيملاة،  نجزئة 

وذتوروذباضيء.
وملنط ة  وذ صر،  نجزئة   : إلى 
اودي  كم،  س.ب.ف.  وذصنيعاة، 

وذصخيروت.
ثيتاي: نم ن اات وذشركة في وذسجل 
والبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 
بتميرا نحت عتد 3ا1362 بتيريخ 10 
ميي 2022 كمي نم وإل توع بتيريخ 10 

ميي 2022 نحت عتد 8071.
ذلخالصة اوذتذكير
مجلس وإلدورا 

227I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

Ste HILAL-SHARAF
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU
SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER
 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC
Ste HILAL-SHARAF شركة لوت 
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وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة بالح 
رقم اا وذسميرا - 72000 وذسميرا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

719

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2015 فبرو ر   12

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 Ste  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. HILAL-SHARAF

•وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اأعميل متنفعة اأعميل وإلنشيءوت 

وذحيمة اولحفر اأعميل حفر وألعمتا 

اوذطالء  وملتتاة  وذهنتسة  اأعميل 

اننفاذ  إتجيز  ا  كهربيء  اوذسبيكة 

كيفة أعميل بنيء .اإتجيز اننفاذ كيفة 

أعميل ولحفر

• أعميل صايتة وملبيني  وذتهيتيت 

، وذكهربيء ، وملايه ، وذحزل ومليئي ، إلخ.) 

 ، جماع أعميل وذنجيرا وذحيمة   •

تجيرا وألملنافم

وألعميل  اننفاذ  •ننساق 

وذتصمام  مكينب  مع  اوذتفياض 

اوملهنتسين وملحميريين 

• إعتود انحلال ومللفيت  ولجفوتب 

في  وذفسيئل  ن ت ر  اومليذاة)  وذفناة 

وذ فى وذحيملة اوملحتوت اوملفود

• باع اشروء مفود وذبنيء

امفود  وألخشيب  اباع  شروء   •

وذنجيرا

وملفود  جماع  انصت ر  وستيرود   •

امفود وذبنيء - وغذ ة - تجيرا - دهيتيت 

- كهربيء - نكنفذفجاي وملحلفميت 
عنفون ومل ر والجتميعي : زت ة بالح 
وذسميرا   72000  - وذسميرا  اا  رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 30.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبتوذحيلي عتي : ا3 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   33  : لحسن  وذسات شلح 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   33  : عتي  مفواد  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبتوذحيلي عتي عنفوته و) 
 72000 وذسميرا  اا  زت ة بالح رقم 

وذسميرا وملغرب.

عنفوته و)  لحسن  شلح  وذسات 
وذسميرا   27 رقم  بتر  غزاا  زت ة 

72000 وذسميرا وملغرب.
وذسات مفذفد عتي عنفوته و) زت ة 

 72000 وذسميرا   13 رقم  ذفح  عين 

وذسميرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عبتوذحيلي عتي عنفوته و) 
 72000 وذسميرا  اا  زت ة بالح رقم 

وذسميرا وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذسميرا بتيريخ 12 فبرو ر 

2015 نحت رقم 55.

228I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

 STE ADDI GRAND

TRAVAUX SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

 AV EL WAHDA N°39 ,1 ER

 ETAGE ,ES SEMARA ، 72000، ES

SEMARA MAROC

 STE ADDI GRAND TRAVAUX

SARL

 شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذفتو 

زت ة بفيبالن رقم 18 وذسميرا - 

72000 وذسميرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

 2699

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ADDI GRAND TRAVAUX SARL

عميل   •  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء وملتخصصة وألخرى

وذشراق   ، وذحيم ذألغذ ة  وذبنيء   •

 ، وملتتاة  وذهنتسة  اأعميل  ولجات 

 - وذكهربيئاة  وذسبيكة   ، وذتهيتيت 

بنيء  أعميل  جماع  اننفاذ  نح اق 

محهت وذكهربيء اومليء

أعميل  كيفة  اننفاذ  إتجيز   •

وملبيني  صايتة  وعميل  وذتروسامني. 

 ، ، عزل ميئي  مايه   ، - كهربيء   دهين 

إلخ ).

وذحيمة  وذنجيرا  أعميل  -جماع   •

مفود  باع اشروء   - وألملنافم  تجيرا   -

وذبنيء.

اوملفود  وألخشيب  اباع  شروء   •  

امفود وذنجيرا

مفود  جماع  انصت ر  وستيرود   •

امفود وذبنيء - وغذ ة - تجيرا - دهيتيت 

كهربيئاة

• أعميل وذغرس اوذنظيفة انفريت 

وذحيمة:  اوملاكيتاكي  وملكينب  مفود 

تافميناك. - نفريت وذ رطيساة اوذنشر 

اأعميل وذطبيعة وإلعالتاة.

• ختميت نمفين وذفنيدق ذتحزيز 

ننماتهي.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وذفتو 

 - وذسميرا   18 رقم  بفيبالن  زت ة 

72000 وذسميرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذسات وحمت عتي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا سفماة عتي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  عتي  وحمت  وذسات 

 72000 وذسميرا  اا  زت ة بالح رقم 

وذسميرا وملغرب.

عنفوته و)  عتي  سفماة  وذساتا 

 72000 وذسميرا  اا  زت ة بالح رقم 

وذسميرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  عتي  وحمت  وذسات 

 72000 وذسميرا  اا  زت ة بالح رقم 

وذسميرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   18 والبتتوئاة بيذسميرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 95/2022.

229I
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PALACE CONSEILS

 BATIMENT TRAVAUX

PUBLICS CONCEPT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

PALACE CONSEILS

 APP 20 ETG 5 IMM 90

 MASSIRA 1 C ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

CONCEPT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذش ة 16 

ا 20 عميرا 90 مسيرا 1 س - 0000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

.CONCEPT

أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء.

عنفون ومل ر والجتميعي : وذش ة 16 

ا 20 عميرا 90 مسيرا 1 س - 0000ا 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ذكبيبتي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ذكبيبتي  محمت  وذسات 
000ا  ا51  رقم   1 سحيدا  ملحيمات 

مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ذكبيبتي  محمت  وذسات 
0000ا  ا51  رقم   1 ملحيمات سحيدا 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي  ا0  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135368.

230I

OBJECTIF SERVICES وابجكتاف سرفيس

توت تردين كمباني
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

 OBJECTIF وابجكتاف سرفيس

SERVICES

عين وذشفيء 3 زت ة 6 رقم اا ، 

20000، وذتور وذباضيء وملغرب

نفت نرد ن كمبيني شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 22 عين 

وذشفيء 3 زت ة 8 وذتوروذباضيء - 

CASABLANCA 20000 وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.296293

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2021 أبريل   16 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي  مبلغ  كمبيني  نرد ن  نفت 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

 3 وذشفيء  عين   22 وإلجتميعي 
 20000  - وذتوروذباضيء   8 زت ة 

 : ل  تتاجة  وملغرب   CASABLANCA

وذشركة ذم نحتد أهتوفهي.

عين   22 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
 - وذتوروذباضيء   8 زت ة   3 وذشفيء 

CASABLANCA 20000 وملغرب. 

ا عين:
مفتيح ولخير وذصرصير  وذسات ا) 
رقم  ميزيني  كسابي  فاي  عنفوته و)  ا 
فيفيرس   20000 فيفيرس إطيذاي   21

إطيذاي كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 01 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أكتفبر 2021 نحت رقم 858ا79.
231I

RECY NOW

RECY NOW
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

RECY NOW
96 شيرع آتفي إقيمة رباع آتفي وذطيبق 
9 رقم 91 ، 20250، وذتور وذباضيء 

وملغرب
RECY NOW شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 96 شيرع 
آتفي إقيمة رباع آتفي وذطيبق 9 رقم 
91 - 20230 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3109ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 RECY  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.NOW
غرض وذشركة بإ جيز : شروء ا باع 
ا  وذكرطفن  وذبالستاكاة،  وذ نينيت 

وملتالشايت وملتفجهة ذلتتاير.
96 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
آتفي إقيمة رباع آتفي وذطيبق 9 رقم 91 

- 20230 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : خلفي  عمر  وذسات 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : جمفمي  نففاق  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عمر خلفي عنفوته و) داور 
بفذف حيرت حمري واالد عزاز 25353 

وذنفوصر وملغرب.
عنفوته و)  جمفمي  نففاق  وذسات 
 10 رقم   31 بلفك  عثمين  ساتي 

50ا20 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عمر خلفي عنفوته و) داور 
بفذف حيرت حمري واالد عزاز 25353 

وذنفوصر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823678.

232I

PHARMACIE & PARAPHARMACIE M-AVENUE

صيدلية و شبه صيدالنية 
م-أڨوني

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 PHARMACIE &
PARAPHARMACIE M-AVENUE

 N° L 124 BIS, CENTRE
 COMMERCIAL M AVENU, 1,

 BOULEVARD DE LA MENARA ،
40000، MARRAKECH MAROC
صاتذاة ا شبه صاتالتاة م-أڨفني 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ل 

ا12 مكرر، وملركز وذتجيري م-أڨفني 
1، شيرع وملنيرا - 0000ا مروكش 

وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

805ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ا0  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

صاتذاة ا شبه صاتالتاة م-أڨفني .

غرض وذشركة بإ جيز : شروء اباع 

وملنتجيت اوذلفوزم اوملفود وذصاتالتاة 

اشبه وذصاتالتاة ..

ل  رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وملركز وذتجيري م-أڨفني  مكرر،  ا12 

مروكش  0000ا   - وملنيرا  شيرع   ،1

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : شكاب  سلمى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذساتا سلمى شكاب 

0000ا  نيركة   09 نجزئة عثمين رقم 

مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذساتا سلمى شكاب 

0000ا  نيركة   09 نجزئة عثمين رقم 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135018.

233I

STE LAZMAO INGENIERIE SARL

 STE لزماو أنجينيوري
LAZMAO INGENIERIE SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

STE LAZMAO INGENIERIE SARL
 N° 76 LOT FATIHA 1 HAY
 TAKADOUM-MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

 STE LAZMAO ذزميا أتجانافري
INGENIERIE SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 76 
نجزئة فتاحة 1 حي ن تم مكنيس - 

50000 مكنيس وملغرب 
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

75ا55
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 31  ني ر 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 STE LAZMAO أتجانافري  ذزميا 

. INGENIERIE SARL
علفم   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذكمبافنر
 - وملتيجرا 

 - والستيرود ا وذتصت ر.
 76 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 - حي ن تم مكنيس   1 نجزئة فتاحة 

50000 مكنيس وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
100 حصة   : وذسات محمت أمزول 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   900  : أمزول  عمر  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  أمزول  محمت  وذسات 
ن تم  حي   1 فتاحة  نجزئة   76 رقم 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب .
رقم  وذسات عمر أمزول عنفوته و) 
76 نجزئة فتاحة 1 حي ن تم مكنيس 

50000 مكنيس وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  أمزول  محمت  وذسات 
ن تم  حي   1 فتاحة  نجزئة   76 رقم 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   20 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 718.

234I

FIDUCIAIRE REBANI

SOCIETE UPVENTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

FIDUCIAIRE REBANI
 RUE KENITRA IMM 12 APPT 14
 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE UPVENTO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

أميرا 1 شيرع حسن مريني ش ة ب 
ا1 م ج مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
5369ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2019 دجنبر   03 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
بتاد  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  00ا 
طيرق  00ا حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

بفعجفل بتيريخ 03 دجنبر 2019.
مصطفى  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   200 بيلحيج 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   200 أصل 
دجنبر   03 بتيريخ  بفعجفل  طيرق 

.2019

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي  ا0  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1662.

235I

EXTRA-CABINET

SMARTBOARD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EXTRA-CABINET

36 شيرع عبت وذحيلي بن ش ران 

مكينب وذسالم وذطيبق 6 مكتب رقم 

ا2 ، 30000، فيس وملغرب

SMARTBOARD شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 36 

شيرع عبت وذحيلي بن ش ران مكينب 

وذسالم وذطيبق 6 وملكتب ا2 - 

30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7اا72

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SMARTBOARD

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصت ر- وذتجيرا- والشهير.
 36 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

شيرع عبت وذحيلي بن ش ران مكينب 

وذسالم وذطيبق 6 وملكتب ا2 - 30000 

فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حيزاني  تضيل  ومحمت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

حيزاني  تضيل  ومحمت  وذسات 

شيرع   8 ش ة   27 عميرا  عنفوته و) 

 30000 فيس  وذتكيروت  علي  والميم 

فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

حيزاني  تضيل  ومحمت  وذسات 

شيرع   8 ش ة   27 عميرا  عنفوته و) 

 30000 فيس  وذتكيروت  علي  والميم 

فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2311.

236I

فات بيست كفنسالتين

KRAIMA
شركة وذتضيمن
وستتروك خطٍإ

وستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 

وذرسماة

فات بيست كفنسالتين

مفالي  شيرع  وذسحيدا  حي 

وسميعال زت ة بركين رقم 01 وذطيبق 

والال ، 70000، وذحافن وملغرب

KRAIMA شركة وذتضيمن

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع   

2 نجزئة  01 حي وذفحتا  ولحزوم رقم 

156 - 70000 وذحافن وملغرب.

بيلجريتا  اقع  خطٍإ  إستتروك   

ميي   11 بتيريخ   5715 وذرسماة عتد 

.2022

بتال من : 19957

  رأ : 2831

وذبيقي بتان تغاير.

237I

فات بيست كفنسالتين

ESPACE MATPECHE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
وستتروك خطٍإ

بيلجريتا  اقع  خطٍإ  وستتروك 
وذرسماة

فات بيست كفنسالتين
مفالي  شيرع  وذسحيدا  حي 
وسميعال زت ة بركين رقم 01 وذطيبق 

والال ، 70000، وذحافن وملغرب
شركة   ESPACE MATPECHE
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
حي  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون   
 70000  - وملر�سى  الي وذحهت رقم953 

وذحافن وملغرب.
بيلجريتا  اقع  خطٍإ  إستتروك   
وذرسماة عتد 5718 بتيريخ 01  فتاف 

.2022
وذشركة  روسميل   : من  بتال 

100000 درهم 
من 1000 حصة 

  رأ : روسميل وذشركة 25000
250 حصة 

وذبيقي بتان تغاير.
238I

فات بيست كفنسالتين

 HAJ ALI EQUIPEMENT DE
PECHE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات
وستتروك خطٍإ

وستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة

فات بيست كفنسالتين
مفالي  شيرع  وذسحيدا  حي 
وسميعال زت ة بركين رقم 01 وذطيبق 

والال ، 70000، وذحافن وملغرب
 HAJ ALI EQUIPEMENT DE
مسؤاذاة  لوت  شركة   PECHE

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة   
 - وذحافن  وملر�سى   -  03 رقم  وذبحيرا 

70000 وذحافن وملغرب.

بيلجريتا  اقع  خطٍإ  إستتروك   
وذرسماة عتد 5718 بتيريخ 01  فتاف 

.2022
وذشركة  سميل  رو   : من  بتال 

100000 درهم 
1000 حصة

  رأ : 25000 درهم 
250 حصة 

وذبيقي بتان تغاير.
239I

جيسط كفمبطي ش.ل.م.م.ش.ا

CORE MEDIA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

جيسط كفمبطي ش.ل.م.م.ش.ا
شيرع ولحسن وألال، إقيمة بيب 

وذح لة د، وذطيبق وألر�سي، نطفون 
نطفون، 93000، نطفون وملغرب
CORE MEDIA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
اجتا عميرا ا ش ة 7 وذطيبق 

ا نطفون نطفون 93000 نطفون 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31561

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CORE  : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.MEDIA
غرض وذشركة بإ جيز : *وذتسفيق 

وذرقمي ؛
 * إنشيء متيجر على وإلتترتت ؛

شبكة  على  مفوقع  إنشيء   *  

وإلتترتت.
 * إنشيء اإدورا وملحتفى اوذشبكيت 

والجتميعاة.
 * وإلعالتيت.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ا  وذطيبق   7 ش ة  ا  عميرا  اجتا 
نطفون نطفون 93000 نطفون وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
1.000 حصة   : وذسات محيد بحال 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محيد بحال عنفوته و) خنتق 
وذزربفح شيرع نيرغيست حفمة ومل يبر 

نطفون 93000 نطفون وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محيد بحال عنفوته و) خنتق 
وذزربفح شيرع نيرغيست حفمة ومل يبر 

نطفون 93000 نطفون وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1178.
240I

مكتب وذرييني ذلمحيسبة

 STE GCD CONSULTING
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

مكتب وذرييني ذلمحيسبة
شيرع محمت دواد رقم230 نطفون ، 

0ا930، نطفون وملغرب
 STE GCD CONSULTING SARL
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
كفذاخاف وتطيرتيدا زت ة 33 طريق 

وذركييع وذطيبق وألال طنجة - 90000 
طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

126767

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GCD CONSULTING SARL AU

 BUREAU : غرض وذشركة بإ جيز

. D’ÉTUDE DE MARCHE

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

طريق   33 زت ة  وتطيرتيدا  كفذاخاف 

وذركييع وذطيبق وألال طنجة - 90000 

طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وزبيخ  رباحة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 C وذساتا رباحة وزبيخ عنفوته و) 

 JALON 25 05 P05 E A MALAGA

ESPAGNE - - وسبيتاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

 C وذساتا رباحة وزبيخ عنفوته و) 

 JALON 25 05 P05 E A MALAGA

ESPAGNE - - وسبيتاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا37.

241I

STE ULTRA TRAVAUX ET NEGOCE

شركة إلترا األشغال و التجارة
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 STE ULTRA TRAVAUX ET

NEGOCE

 LE GRAND MOSQUE DERB EL

 QATANINE N°4 ، 35000، TAZA

MAROC

شركة إذترو وألشغيل ا وذتجيرا 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ولجيمع 

وألكبر درب وذ طيتين رقم ا - 35000 

نيزا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6359

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

إذترو وألشغيل ا وذتجيرا.

وألشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة ا وذتجيرا.

ولجيمع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وألكبر درب وذ طيتين رقم ا - 35000 

نيزا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : زيت  نامشير ن  أ ت  وذسات 

1.000 حصة ب امة 100.000 درهم 

ذلحصة.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

زيت  نامشير ن  أ ت  وذسات 
عنفوته و) شيرع طنجة رقم 137 ش ة 

7 35000 نيزا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
زيت  نامشير ن  أ ت  وذسات 
عنفوته و) شيرع طنجة رقم 137 ش ة 

7 35000 نيزا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   01 بتيريخ  بتيزا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 6ا.
242I

WAY CONSEIL

 CENTRE LMIMOUNI DE
KINESITHERAPIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 CENTRE LMIMOUNI DE

KINESITHERAPIE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 6 
وذطيبق 2 نجزيئة ميجفريل رقم 6 

حي ولحسني - 20230 وذتور وذباضيء 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
9ا29ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 03  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 CENTRE LMIMOUNI DE
.KINESITHERAPIE

وخصيئى   : غرض وذشركة بإ جيز 
عالج طباعى.

 6 ش ة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 6 رقم  ميجفريل  نجزيئة   2 وذطيبق 
وذتور وذباضيء   20230  - حي ولحسني 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : ملامفني  أمناة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ملامفني  أمناة  وذساتا 
0090ا  51ا  رقم  ويسال  نجزيئة 

مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ملامفني  أمناة  وذساتا 
0090ا  51ا  رقم  ويسال  نجزيئة 

مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 16558.

243I

إئتميتاة أڨفتير أاتتربريز

SPICESMIX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

إئتميتاة أڨفتير أاتتربريز
ا21، محج ولحسن وذثيني نيسير 1 ، 

26100، برشات 
SPICESMIX

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

م رهي وإلجتميعي: 13 نجزئة وذيسر، 
شيرع محمت ولخيمس، وذطيبق 

وذثيذث يسير - برشات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

81ا16 
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 29 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل   
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

SPICESMIX
بشكل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
باع  اإعيدا  اشروء  وستيرود  رئي�سي: 
ولخيم  اوملفود  اوملنتجيت  وملحتوت 

ذلصنيعيت وذغذوئاة
وملنتجيت  جماع  اباع  شروء 

وذصنيعاة
ادعم  انركاب  انصمام  دروسة 
ابتء تشغال وذفحتوت في وذصنيعيت 

وذغذوئاة
عنفون ومل ر والجتميعي : 13 نجزئة 
ولخيمس،  محمت  شيرع  وذيسر، 

وذطيبق وذثيذث يسير - برشات 
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة . 
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي: 
 1.000  : وذبف�سي  حنين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة . 
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء:
وذساتا حنين وذبف�سي عنفونهي حي 
وذ تس  شيرع  ولحمروء  حي   1 وإلتيرا 

رقم 560 -وذتوروذباضيء 
وذساتا حنين وذبف�سي عنفونهي حي 
وذ تس  شيرع  ولحمروء  حي   1 وإلتيرا 

رقم 560 - وذتوروذباضيء
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا حنين وذبف�سي عنفونهي حي 
وذ تس  شيرع  ولحمروء  حي   1 وإلتيرا 

رقم 560 - وذتوروذباضيء
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   11 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 363.
244I

عزيز وتففح

AFRAH DESERT CAMP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 عزيز وتففح
59 زت ة وذزرقطفني ورففد، 52200، 

ورففد وملغرب
أفروح د زرت كيمب شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

مرزاكة وذطيااس - 50ا52 
وذريصيني وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا159

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
أفروح   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

د زرت كيمب.
إستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

مأاى.
قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
50ا52   - وذطيااس  مرزاكة 

وذريصيني وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   500  : ود ر  وذسات واشن 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 250  : مصطفى  واشن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات واشن وبروهام : 250 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات واشن ود ر عنفوته و) قصر 
50ا52 وذريصيني  نكفجت وذطيااس 

وملغرب.

وذسات واشن مصطفى عنفوته و) 

50ا52  وذطيااس  نكفجت  قصر 

وذريصيني وملغرب.

عنفوته و)  وبروهام  واشن  وذسات 

50ا52  وذطيااس  نكفجت  قصر 

وذريصيني وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات واشن ود ر عنفوته و) قصر 

50ا52 وذريصيني  نكفجت وذطيااس 

وملغرب

وذسات واشن مصطفى عنفوته و) 

50ا52  وذطيااس  نكفجت  قصر 

وذريصيني وملغرب

عنفوته و)  وبروهام  واشن  وذسات 

50ا52  وذطيااس  نكفجت  قصر 

وذريصيني وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

09 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 579.

245I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE O H SOLUTIONS

SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

VERSIONCONSULTING

إقيمة وإلحسين عميرا 3 ش ة ا 

 RES AL IHSSANمبراكة مروكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE O H SOLUTIONS

SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 

6 عميرا منصفر 2 والزدهير مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب .

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.116635

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تحاين   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

OUSNI AICHA كمسير احات
نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 657ا.

246I

SMT CONSULTING

ميزون البي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SMT CONSULTING
وقيمة وذتوكي رقم 6 ش ة رقم 1 وذحي 
وذشتفي مروكش ، 0000ا، مروكش 

وملغرب
ميزان البي شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 0ا درب 

ساتي بن عي�سى - مروكش - 0000ا 
مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
517ا10

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 فبرو ر   19
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
: ميزان  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

البي.
باع شروء   : غرض وذشركة بإ جيز 
وذحملايت  وا  وذح يروت  بنيء  ا  كروء 

وذح يرية .
درب  0ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ساتي بن عي�سى - مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات وتتري مفريس جيك البي 
درهم   1.000 ب امة  حصة   100  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وتتري مفريس جيك البي 
520ا1  بففيي  شيرع  عنفوته و) 

000اا تيتت فرنسي .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وتتري مفريس جيك البي 
520ا1  بففيي  شيرع  عنفوته و) 

000اا تيتت فرنسي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
01  فذافز  وذتجيرية بمروكش بتيريخ 

2020 نحت رقم 113805.
247I

AGC CONSULTING

 CIPAM صيپام دستريبسيون
DISTRIBUTION
إعالن متحتد وذ روروت

AGC CONSULTING
250، زواية شيرع مفالي  فسف 
ابفردا، وذطيبق ا، ش ة 11 ، 
0ا200، وذتور وذباضيء وملغرب
 CIPAM صيپيم دستر بسافن
DISTRIBUTION »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 3، زت ة 
آ ت وارير، وذطيبق 2، بفركفن - 

0ا200 وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2021 تفتبر   17 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نحفيل ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة 
من »3 زت ة أ ت أارير وذطيبق وذثيني، 
إلى  وملغرب«  وذباضيء  وذتور  بفركفن 

وذشفشياني،  شيرع   ،110 كم   ،65«
 20000 وذبرتف�سي  والر�سي،  وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب« 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتنيزل عن حق والكتتيب وذتفضالي 
100100 درهم  ازييدا رأس ومليل إلى 
بمسيهمة ت ت ة 100 درهم محجفزا 
طريق  عن  وذحنبياي  مراون  ذلسات 
 100 إنشيء سهم اوحت جت ت ب امة 

درهم ذلسهم
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ولى  وذ يتفني ذلشركة  نحفيل وذشكل 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص  7+6+ا+1:  رقم  بنت 
تحت ل  نم  ذذذك  انبحي  مي لي:  على 
وذنظيم وألسي�سي انحاين  م تضايت 

وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 5ا8227.
248I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 CENTRE LA TULIPE
OPTIQUE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 CENTRE LA TULIPE OPTIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 
10 عميرا ففتتين شيرع وحمت شفقي 
م يطحة وكتول فيس 30000 فيس 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.60913

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم نحفيل   2021 12  ني ر  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
10 عميرا ففتتين شيرع  »مكتب رقم 
فيس  وكتول  م يطحة  شفقي  وحمت 
30000 فيس وملغرب« إلى »شيرع عين 
نجزئة رقم   3 وملتوئن  وذش ف زهرا 
فيس   30000 فيس   6 رقم  محل   7

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   01 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 1603.
249I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

E-CIG MARKET
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
E-CIG MARKET شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 
ولجفوش وذطيبق 2 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

70587
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 E-CIG : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.MARKET
-1وذباع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ، وإلذكتراتاة  ذلسجيئر  بيذتجزئة 
وذبخيخيت ، ومللح يت ، وذبطيرييت ، 

وذسفوئل وإلذكتراتاة

جماع وملحيمالت   ، -2ابفجه عيم 

أا  وذصنيعاة  أا  ومليذاة  أا  وذتجيرية 

نكفن  قت  وذتي  وذح يرية  أا  وملن فذة 

مرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر أا 

ي ذلشركة أا بأي غرض 
ً
أن نكفن هتف

مشيبه أا مرنبط أا  حتمل أن تسهل 

نح ا هي..

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع عبت 

مف�سى  بن  عميرا  ولخطيبي  وذكريم 

فيس   30000  2 وذطيبق  ولجفوش 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبت وذسالم وملرتي�سي : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : مصبيحي  وبتسيم  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وملرتي�سي  وذسالم  عبت  وذسات 

عنفوته و) 16 شيرع عالل بن عبت هللا 

م ج فيس 30000 فيس وملغرب.

مصبيحي  وبتسيم  وذساتا 

عنفوته و) 16 شيرع عالل بن عبت هللا 

م ج فيس 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وملرتي�سي  وذسالم  عبت  وذسات 

عنفوته و) 16 شيرع عالل بن عبت هللا 

م ج فيس 30000 فيس وملغرب

مصبيحي  وبتسيم  وذساتا 

عنفوته و) 16 شيرع عالل بن عبت هللا 

م ج فيس 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

تفتبر   25 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 5595.

250I
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AGC CONSULTING

صيپيم نرو ت 

CIPAM TRADE
إعالن متحتد وذ روروت

AGC CONSULTING
250، زواية شيرع مفالي  فسف 
ابفردا، وذطيبق ا، ش ة 11 ، 
0ا200، وذتور وذباضيء وملغرب
 CIPAM TRADE صيپيم نرو ت

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 3، زت ة 
آ ت وارير، وذطيبق 2، بفركفن - 

0ا200 وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2021 تفتبر   17 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
»صيپيم  من  وذشركة  تسماة  تغاير 
 « ذفجستاك  »واذنت  إلى   « نرو ت 

OLAND LOGISTIQUE
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
نحفيل ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة 
من »3 زت ة أ ت أارير وذطيبق وذثيني، 
إلى  وملغرب«  وذباضيء  وذتور  بفركفن 
وذشفشياني،  شيرع   ،110 كم   ،65«
 20000 وذبرتف�سي   ، وذثيذت  وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب« 
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
وذتنيزل عن حق والكتتيب وذتفضالي 
100100 درهم  ازييدا رأس ومليل إلى 
بمسيهمة ت ت ة 100 درهم محجفزا 
طريق  عن  وذحنبياي  مراون  ذلسات 
 100 إنشيء سهم اوحت جت ت ب امة 

درهم ذلسهم
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
ولى  وذ يتفني ذلشركة  نحفيل وذشكل 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  7+6+ا+1+2:  رقم  بنت 
نم  ذذذك  انبحي  مي لي:  على   نص 
وألسي�سي  وذنظيم  م تضايت  تحت ل 

انحاين وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 6ا8227.
251I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 STUDIENKOLLEG
DEUTSCHLAND FES PRIVE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 STUDIENKOLLEG

 DEUTSCHLAND FES PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 0ا1 شيرع 
وبي هريرا مفن فلفري فيس 30000 

فيس وملغرب .
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
5ا597.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 أكتفبر   25 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
 GERHARD وذسات  ا)  نففيت 
 KARL OSKAR OBERMAYR 490
9.000ا  حصة وجتميعاة من أصل 
وحمت  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذكحفدي بتيريخ 25 أكتفبر 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر  ا2  بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 5289.
252I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

OD EYE WEAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
OD EYE WEAR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي اا شيرع 
محمت وذسالاي فيس 30000 فيس 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.58989

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم نحفيل   2021 12  ني ر  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
فيس  وذسالاي  محمت  شيرع  »اا 
30000 فيس وملغرب« إلى »شيرع عين 
نجزئة رقم   3 وملتوئن  وذش ف زهرا 
فيس   30000 فيس   6 محل رقم   7 و 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس  ا2  بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم ا139.

253I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

OPTY DISTRIBUTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
OPTY DISTRIBUTION شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 11 
عميرا الففتتين بلفير وحمت شفقي 
وكتول فيس 30000 فيس وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.36789

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم نحفيل   2021 12  ني ر  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
11 عميرا الففتتين بلفير وحمت  »رقم 

فيس   30000 فيس  وكتول  شفقي 

بلفك ك   1 محل   211« إلى  وملغرب« 

 30000 نجزئة ولحت  ة اود فيس   2

فيس وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   23 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 9ا13.

254I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 FES-SOLUTIONS DE

DOMICILIATION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نفساع نشيط وذشركة 

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

 FES-SOLUTIONS DE

DOMICILIATION شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي شيرع عبت 

وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 

ولجفوش وذطيبق 2 30000 فيس 

وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.53063

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 شتنبر   21 في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

ذألنشطة  وذتفطين  نشيط 

وملرخصة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أكتفبر   22 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 660ا.

255I
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 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX
SOLUTIONS SARL

FAAR INDUSTRY MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين ممثل قيتفني ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 FAAR INDUSTRY MAROC

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: ا طريق 
وذنزهه عين وذش ف فيس 30000 

فيس وملغرب.
»تحاين ممثل قيتفني ذلشركة«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
5029ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
انبحي   2021 غشت   19 في  وملؤرخ 
تحاين  ن رر  ولحيلي  وملسير  الست يذة 

وملمثل  ن) وذ يتفني  ن): 
- عافش خيذع

لوت  شركة  عافش  خيذع   -
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
وذفحات وذكيئن م رهي وإلجتميعي ب: 

فرونسي 03250 بيري فرونسي
عنت  وذتجيري  وذسجل  رقم 

والقتضيء: 5029ا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أكتفبر   28 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 765ا.
256I

SERVIAP

NET MA-PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

SERVIAP
رقم 1 زواية شيرع طيرق بن زييد 
بنسلامين ، 13000، بنسلامين 

وملغرب
NET MA-PRO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وملسيرا وذطيبق وذثيذث وذش ة 19 - 
28800 وملحمت ة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

689ا2.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  21 فبرو ر  وملؤرخ في 
 NET شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
 100.000 مبلغ رأسميذهي   MA-PRO
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
نجزئة وملسيرا وذطيبق وذثيذث وذش ة 
19 - 28800 وملحمت ة وملغرب تتاجة 

ل : أزمة إقتصيد ة.
نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 -  19 وملسيرا وذطيبق وذثيذث وذش ة 

28800 وملحمت ة وملغرب. 
ا عين:

ا  وذطريس  مريم  وذسات ا) 
 1 رقم   10 بلفك  رأس ومليء  عنفوته و) 
وملغرب  سال   11000 سال  نيبريكت 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 07 ميرس 

2022 نحت رقم 69ا.
257I

PREMIUM FINANCE

 JANAT AL MAARIFA
 GROUPEMENT SCOLAIRE

PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC
 JANAT AL MAARIFA

 GROUPEMENT SCOLAIRE
PRIVE شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 691 
شيرع سطيت أزلي - 0000ا مروكش 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3ا637.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 ميرس  ا1  في  وملؤرخ 
 JANAT AL MAARIFA حل 
 GROUPEMENT SCOLAIRE
وملسؤاذاة  لوت  شركة   PRIVE
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 
0000ا   - أزلي  سطيت  شيرع   691
مروكش وملغرب تتاجة ذحتم ولحصفل 

على وذرخص.
ا عين:

بتر وذرحمين أكنفش ا  وذسات ا) 
عنفوته و) 12 شيرع وملفحت ن 5000ا 
ارزوزوت وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ ا1 ميرس 2022 افي رقم 691 
مروكش  0000ا   - شيرع سطيت أزلي 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   06 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 62ا135.
258I

PREMIUM FINANCE

 MEKKIOUI TRAVAUX ET
ALUM

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

PREMIUM FINANCE
 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : 352 
نجزئة زكرييء محيمات - 0000ا 

مروكش وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
265ا8.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
 MEKKIOUI TRAVAUX ET ALUM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
رأسميذهي  مبلغ  وذفحات  وذشريك 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي 352 نجزئة زكرييء محيمات 
- 0000ا مروكش وملغرب تتاجة ألزمة 

وقتصيد ة.
ا عين:

وذسات ا) رشات مكفي ا عنفوته و) 
5800ا  ننغير  وذ ي�سي  و ت  حي 
ارزوزوت وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
 352 افي   2022 أبريل   11 بتيريخ 
0000ا   - محيمات  زكرييء  نجزئة 

مروكش وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   06 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 63ا135.
259I

EL AMRANI BETON

EL AMRANI BETON
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EL AMRANI BETON
وملحل وذكيئن ب رقم 01 داور وذسهب 

وذباض وملهي ة ، 50000، مكنيس 
وملغرب

EL AMRANI BETON شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
وذكيئن ب رقم 01 داور وذسهب 

وذباض وملهي ة مكنيس - 50000 
مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
56099
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AMRANI BETON

وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وستيرود انصت ر   - مختلفة وا وذبنيء 

- وذبستنة.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسهب  داور   01 رقم  ب  وذكيئن 

 50000  - مكنيس  وملهي ة  وذباض 

مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : زراول  وذسات  يسين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  زراول  وذسات  يسين 

داور وذسهب والباض وملهي ة مكنيس 

50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  زراول  وذسات  يسين 

داور وذسهب والباض وملهي ة مكنيس 

50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1678.

260I

AGC CONSULTING

 AGRO اكرو فوود انڢست
FOOD INVEST
إعالن متحتد وذ روروت

AGC CONSULTING
250، زواية شيرع مفالي  فسف 
ابفردا، وذطيبق ا، ش ة 11 ، 
0ا200، وذتور وذباضيء وملغرب

 AGRO FOOD وكرا ففاد وتڢست
INVEST »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 3 زت ة 
أ ت أارير وذطيبق وذثيني، بفركفن - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2021 نم ونخيل  23 دجنبر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نحفيل ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة 
من »3 زت ة أ ت أارير وذطيبق وذثيني، 
إلى  وملغرب«  وذباضيء  وذتور  بفركفن 
»65ب، كم 110، شيرع وذشفشياني، 
 20000 وذبرتف�سي  وألر�سي،  وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب« 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتنيزل عن حق والكتتيب وذتفضالي 
200100 درهم  ازييدا رأس ومليل إلى 
بمسيهمة ت ت ة 100 درهم محجفزا 
طريق  عن  وذحنبياي  مراون  ذلسات 
 100 إنشيء سهم اوحت جت ت ب امة 

درهم ذلسهم
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ولى  وذ يتفني ذلشركة  نحفيل وذشكل 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص  7+6+ا+1:  رقم  بنت 
تحت ل  نم  ذذذك  انبحي  مي لي:  على 
وذنظيم وألسي�سي انحاين  م تضايت 

وذ يتفن وألسي�سي ذلشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822991.
261I

منيزل ا خبروت

منازل و خبرات
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

منيزل ا خبروت

20 زت ة دي مفوتف وذفوزيس وذتور 

وذباضيء ، 20000، وذتور وذباضيء 

وملغرب

منيزل ا خبروت شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 20زت ة 

دي مفوتف وذفوزيس - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.363935

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 05 أكتفبر 2021 ن رر حل 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات منيزل ا خبروت مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

20زت ة دي مفوتف  م رهي وإلجتميعي 

وذباضيء  وذتور   20000  - وذفوزيس 

وذنشيط  نفقاف   : ل  تتاجة  وملغرب 

وذتجيري.
20زت ة  ا حتد م ر وذتصفاة ب 

وذتور   20000  - وذفوزيس  مفوتف  دي 

وذباضيء وملغرب. 

ا عين:

عنفوته و)  ا  دزوز  كفثر  وذسات ا) 
 20000 وذفوزيس  مفوتف  20زت ة دي 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823276.

262I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

DRAA PREFA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI 40000،
MARRAKECH MAROC

DRAA PREFA شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 17 
إقيمة كفنر شيرع عالل وذفي�سي - 

0000ا مروكش وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.39375

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   15 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   3.000.000«
 3.600.000« إلى  درهم«   600.000«
ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1ا1353.

263I

KAMAR BENOUNA

ALCUDIA PROJECT ش م م
إعالن متحتد وذ روروت

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ا

20160، Casablanca MAROC
ALCUDIA PROJECT ش م م 

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: 7 وقيمة 

رومي زت ة سبتة وذطيبق وذثيني 
مكتب رقم 8 - 20100 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
35ا55ا.
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
محمت  وذسات  عرفي  ع ت  بمفجب 
وذصفرواي بيع 330 حصة ولى وذسات 
سفاين صبير ا 330 حصة ولى وذسات 

 يسر عمري وي 660 حصة
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وبريل   20 في  وملؤرخ  وذحيم  ولجمع 
قرر وملصيدقة ا وملفوف ة على   2022
تسماة  تغاير  مع  حصة   660 باع 

»LIMPORT« وذشركة ولى
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
في  نيجر   « ولى  وذشركة  نشيط  تغاير 
تحاين  مع   « وذتصت ر  ا  والستيرود 
كمسير وذسات سفاين صبير ولجنساة 
مغرباة حيمل ذلبطيقة وذفطناة رقم 
ا   1.2.3 اتغاير وذبنت   .BK274441R

8 من وذ فوتين 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 0: وذذي  نص على مي لي: 

0
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 61ا823.
264I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

 STE CHARAF
GARDIENNAGE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رفع رأسميل وذشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
 STE CHARAF GARDIENNAGE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 72 شيرع 
وذزرقطفني وذطيبق وذثيني مكتب 

رقم 15 مت نة جت تا 30000 فيس 
وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.33299

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2021 أكتفبر  ا1  في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«  »500.000.ا 

»2.500.000 درهم« إلى »7.000.000 

وذ امة  رفع   : طريق  عن  درهم« 

وإلسماة ذألسهم وملفجفدا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

تفتبر   17 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 5170.

265I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STE G.T.J.H
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

STE G.T.J.H شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

عبت وذكريم ولخطيبي عميرا بن 

مف�سى ولجفوش وذطيبق وذثيني بفيس 

30000 بفيس وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.62819

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 16 دجنبر 2021 نم نحفيل 

ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة من » 

شيرع عبت وذكريم ولخطيبي عميرا بن 

مف�سى ولجفوش وذطيبق وذثيني بفيس 

»رقم  إلى  وملغرب«  بفيس   30000

 1 Eـ  شيرع ملي رشات وملأمفتاة   E 0ا 

طيبق ا مكتب 17 فيس 30000 فيس 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   02 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1120.
266I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BIOXPERT PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
BIOXPERT PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 
ولجفوش وذطيبق 2 30000 فيس 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.55663

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 09  فذافز 2020 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
عميرا  ولخطيبي  وذكريم  عبت  »شيرع 
بن مف�سى ولجفوش وذطيبق 2 30000 
ففتتين  »مكتب  إلى  وملغرب«  فيس 
وذطيبق 2 عميرا رقم 16 شيرع وحمت 

شفقي 30000 فيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   16 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 5721.
267I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CALL OF DUTY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،
30000، Fès Maroc

CALL OF DUTY شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

7 شيرع نيففروذت حي أمل طريق 
صفرا وذطيبق 2 فيس 30000 فيس 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.69207

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم نحفيل   2021 تفتبر   30 وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
»رقم 7 شيرع نيففروذت حي أمل طريق 
30000 فيس  2 فيس  صفرا وذطيبق 
وملغرب« إلى »مكينب رقم 807 ا 808 
شيرع وذسالاي شيرع ولحسين خضر 
 30000 8 فيس  مكتب وذنفر وذطيبق 

فيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   17 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 838.

268I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

CALL OF DUTY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
CALL OF DUTY شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكينب 

رقم 807 ا 808 شيرع وذسالاي شيرع 
ولحسين خضر مكينب وذنفر وذطيبق 

8 فيس 30000 فيس وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
69207
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 تفتبر   30 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وجفد  طيرق  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

محمت صيذحي بتيريخ 30 تفتبر 2021.

وجفد  طيرق  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

وسيمة صيذحي بتيريخ 30 تفتبر 2021.

وجفد  طيرق  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

تفتبر   30 بتيريخ  همف�سي  رضفون 

.2021

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   17 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 838.

269I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

ATELIER FILALI ADIB
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

ATELIER FILALI ADIB شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 

وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 

وذكفوش وذطيبق 2 30000 فيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

70713

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   15

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ATELIER FILALI ADIB

مهنة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مهنتس محميري.

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع عبت 

مف�سى  بن  عميرا  ولخطيبي  وذكريم 

فيس   30000  2 وذطيبق  وذكفوش 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : ود ب  فااللي  عثمين  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ود ب  فااللي  عثمين  وذسات 

ش ة   10 عميرا   23 قطيع  عنفوته و) 

زت ة وذ يسفم حي وذرييض وذربيط   6

10000 وذربيط وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ود ب  فااللي  عثمين  وذسات 

ش ة   10 عميرا   23 قطيع  عنفوته و) 

زت ة وذ يسفم حي وذرييض وذربيط   6

10000 وذربيط وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر  ا2  بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 5823.

270I

smaticomp

 ALTITUDE UNIVERS
COMMERCE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

 ALTITUDE UNIVERS
COMMERCE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 

ذبغتي وذطيبق 3 ن 5 وذهابة - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

81571ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  حل 
 ALTITUDE UNIVERS وملحتادا 
رأسميذهي  مبلغ   COMMERCE
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
 3 10 شيرع ذبغتي وذطيبق  وإلجتميعي 
وذتور وذباضيء   20000  - وذهابة   5 ن 

وملغرب تتاجة ل : وذعجز ومليلي .
ا حتد م ر وذتصفاة ب 10 شيرع 
ذبغتي وذطيبق 3 ن 5 وذهابة - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) و فب وذهزوز ا عنفوته و) 
أ ش ة  عميرا  بلفت ر  وقيمة حتوئق 
ا0ا زت ة ال ردون عين وذبرجة 20000 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.
وذسات ا) محمت بهاه ا عنفوته و) 
وذكبير  ولحزوم  شيرع  عزيزا  وقيمة 
حي وملحمتي   23 وذش ة   80 وذحميرا 
وملغرب  وذتوروذباضيء   20000

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823737.

271I

زابير بفتغميس

 EL ACHOURI DRIVING

SCHOOL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

زابير بفتغميس

وكنفل وملركز نيزا ، 35050، نيزا 

وملغرب

 EL ACHOURI DRIVING

SCHOOL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 93 

شيرع عالل وذفي�سي بيت غالم نيزا - 

35000 نيزا وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.5625

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

 EL وملؤرخ في 11 أبريل 2022 ن رر حل

 ACHOURI DRIVING SCHOOL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

عالل  شيرع   93 وإلجتميعي  م رهي 

35000 نيزا   - وذفي�سي بيت غالم نيزا 

وملغرب تتاجة ذحتم وملرداد ة.

ا عين:

وذسات ا) محمت صهاب وذبفغيغي 

شيرع عالل وذفي�سي   93 ا عنفوته و) 

وملغرب  نيزا   35000 نيزا  غالم  بيت 

كمصفي  ا) ذلشركة.

وذحيشفري  فيطمة  وذسات ا) 

شيرع   93 عنفوته و)  ا  وذحيشفري 

عالل وذفي�سي نيزا 35000 نيزا وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

93 شيرع  2022 افي  11 أبريل  بتيريخ 

عالل وذفي�سي بيت غالم نيزا - 35000 

نيزا وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 05 ميي 2022 

نحت رقم 192.
272I

AUDICOF GROUP

 MOULIM IMMOBILIER
BUSINESS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

AUDICOF GROUP
 Immeuble office ghandi, ,236
 bd ghandi, 3 ème étage, N°9
Casablanca ، 20000، وذتور 

وذباضيء وملغرب
 MOULIM IMMOBILIER

BUSINESS شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 
ولجرف ذيهفدي وذصفيرية، وملنط ة 
وذصنيعاة، أسفي - 6025ا أسفي 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12763

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 MOULIM IMMOBILIER  :

.BUSINESS
وذتطفير   : بإ جيز  غرض وذشركة 
اتشيات  بنيء  وذح يري,  اوذتفياض 
وذهنتسة  مشيريع  ننفاذ  وملبيني, 
اوإلشروف  وذبنيء  امشيريع  وملتتاة 

عليهي..
طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وملنط ة  وذصفيرية،  ذيهفدي  ولجرف 

أسفي  6025ا   - أسفي  وذصنيعاة، 
وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 
درهم، م سم كيذتيلي:

 : مفذام  وملجات  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   10.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
مفذام  وملجات  عبت  وذسات 
عنفوته و) فااال مفذام، طريق ساتي 
بفزيت، منط ة ساتي بفزيت، أسفي 

6025ا أسفي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مفذام  وملجات  عبت  وذسات 
عنفوته و) فااال مفذام، طريق ساتي 
بفزيت، منط ة ساتي بفزيت، أسفي 

6025ا أسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم -.

273I

KAMA SERVICE

THE BHM CENTER
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KAMA SERVICE
ش ة رقم 2 إقيمة أميرا ساتي بنفر 

، 350ا2، ساتي بنفر وملغرب
THE BHM CENTER شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي كروج 

وذكيئن ب رقم 33 نجزئة وذسحيدا 
فضل هللا ساتي بنفر - 350ا2 

ساتي بنفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3305

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 THE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BHM CENTER

محهت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولحالقة   - وذتجمال  ا  ذلحالقة 

انصت ر  -وستيرود  وذتجمال  ا 

مستحضروت وذتجمال- ولخمتميت ا 

وذتكفين في مجيل ولحالقة ا وذتجمال 

وذصنيعة  ولحفالت-أشغيل  ننظام   -

وذت لات ة

كروج   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسحيدا  نجزئة   33 رقم  ب  وذكيئن 

350ا2   - بنفر  ساتي  هللا  فضل 

ساتي بنفر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : غنتار  حنين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  غنتار  حنين  وذساتا 

بنفر  ساتي  وهللا  فضل  نجزئة   33

350ا2 ساتي بنفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  غنتار  حنين  وذساتا 

بنفر  ساتي  وهللا  فضل  نجزئة   33

350ا2 ساتي بنفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  بنفر  بساتي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم ا8.

274I

STE AGEFICO SARL

SAPIRA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE AGEFICO SARL

12 شيرع عمر ولخايم وذطيبق وذثيني 
رقم ا ، 90000، طنجة وملغرب

SAPIRA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة وبف 

بكر وذروزي وقيمة وبروهام رقم 12 - 

90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125191

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 أكتفبر   29

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SAPIRA

وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

بصفة عيمة.
زت ة وبف   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 -  12 بكر وذروزي وقيمة وبروهام رقم 

90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : وذحمري  رضفون  وذسات 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات رضفون وذحمري عنفوته و) 

شيرع فير وقيمة دبي وذ طحة أ وذطيبق 

1 وذش ة 3 93000 نطفون وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات رضفون وذحمري عنفوته و) 
شيرع فير وقيمة دبي وذ طحة أ وذطيبق 

1 وذش ة 3 93000 نطفون وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس  ا0  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5ا2516.
275I

STE AGEFICO SARL

AOKS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 شيرع عمر ولخايم وذطيبق وذثيني 

رقم ا ، 90000، طنجة وملغرب
AOKS شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة وبف 
بكر وذروزي وقيمة وبروهام رقم 12 - 

90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
123089

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
.AOKS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
غرض وذشركة بإ جيز : صنع وذثلج 

اوذتجمات.
زت ة وبف   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 -  12 بكر وذروزي وقيمة وبروهام رقم 

90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : داييب  وذفوحت  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
داييب  وذفوحت  عبت  وذسات 
هشيم  مفالي  زت ة   16 عنفوته و) 
وقيمة ميجفريل وذطيبق ا وذش ة 11 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا مريم داييب عنفوته و) 8ا 
بفرجفني   3 وذطيبق  زت ة و ت وارير 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   28 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 9336ا2.

276I

STE AGEFICO SARL

AZERKAN SERVICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

STE AGEFICO SARL
12 شيرع عمر ولخايم وذطيبق وذثيني 

رقم ا ، 90000، طنجة وملغرب
AZERKAN SERVICES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي بروتص 
2 شيرع ولجفز رقم 102 - 90000 

طنجة وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.92653

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر  ا2  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
عبتوذفهيب  وذسات  ا)  نففيت 
أزرقين 9ا حصة وجتميعاة من أصل 
يسرو  حصة ذفيئتا وذسات  ا)   100

وذحفيقي بتيريخ ا2 فبرو ر 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253253.

277I

وذحبتالاي ذالشغيل وملحيسبتاة

STE RABAT PRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وذحبتالاي ذالشغيل وملحيسبتاة
عميرا تفمات ي شيرع محمت ولخيمس 

وذطيبق 2وذش ة3 نيزا ، 35000، 
نيزا وملغرب

STE RABAT PRO شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ن يطع 
شيرع ومل يامة زت ة وفغينستين 

وقيمة بسم هللا 1-- وذطيبق وذثيذث 
رقم 18 حي وملحاط وذربيط - 10000 

وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
157905

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. RABAT PRO
بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ENTREPRENEUR DE  :

.NETTOYAGE
ن يطع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع ومل يامة زت ة وفغينستين وقيمة 
 18 بسم هللا 1-- وذطيبق وذثيذث رقم 
وذربيط   10000  - حي وملحاط وذربيط 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات حكام رحيلي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  رحيلي  حكام  وذسات 

وذحلاي  نيزا   1 رقم  وختاتالة  درب 

35000 نيزا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

حي  وذسات جفود وذغبير عنفوته و) 

ش ة   3-5 وذسالم وذبحرا عميرا راز 

05 نيزا 35000 نيزا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

نحت رقم   - وذتجيرية بيذربيط بتيريخ 

.122182

278I

ALISSONE CONSULTING

SO›COOK SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ALISSONE CONSULTING

 310Angle BD Omar Riffi Et La

 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

SO›COOK SARL AU شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 

 103E ذفيز شيرع وملسرح وذكبير ش ة

وذتور وذباضيء 20250 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

131ا50.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 ن رر حل  01 فبرو ر  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 SO’COOK SARL وذفحات  وذشريك 

درهم   10.000 رأسميذهي  مبلغ   AU

إقيمة  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 

 103E ذفيز شيرع وملسرح وذكبير ش ة 

20250 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب تتاجة ل : أزمة وقتصيد ة.
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إقيمة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 103E ذفيز شيرع وملسرح وذكبير ش ة 

20250 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) أسميء بنيني ا عنفوته و) 

 Résidences Louise, boulevard

 du Grand Théâtre, appartement

وذتور   E103, Casablanca 20250

وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا2  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم ا81900.

279I

EXTRA SMART ENERGY

EXTRA SMART ENERGY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EXTRA SMART ENERGY

 BD ZERKTOUNI 2ème ,6ا

 ETAGE, APPT N° 6, ، 20000،

CASA MAROC

EXTRA SMART ENERGY شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق وذثيني وذش ة 
رقم 6 وذتوروذباضيء - 20000 

وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2207ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EXTRA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.SMART ENERGY
جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أشغيل وذكهربيء.
6ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وذش ة  وذثيني  وذطيبق  وذزرقطفني 
 20000  - وذتوروذباضيء   6 رقم 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وذرواي مراون : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مراون  وذرواي  وذسات 
رقم   2 طيبق   5 عميرا   1 د ير وذكرم 
وذتوروذباضيء   20000 بفسكفرا   10

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مراون  وذرواي  وذسات 
رقم   2 طيبق   5 عميرا   1 د ير وذكرم 
وذتوروذباضيء   20000 بفسكفرا   10

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.
280I

STE EL-ATYQY CONSULTATION

SABAH CASH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE EL-ATYQY CONSULTATION
 CENTRE LALLA MIMOUNA
 SK EL ARBAA DU GHARB

 CENTRE LALLA MIMOUNA SK
 EL ARBAA DU GHARB، 14152،

SOUK LARBAA MAROC

SABAH CASH شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور واالد 

مصبيح رايف سفق وذثالثيء وذغرب 
وذبحيرا واالد عايد - 152ا1 سفق 

وربحيء وذغرب وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

27659

 26 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SABAH CASH

نحفيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والمفول ا ختميت وخرى.

عنفون ومل ر والجتميعي : داور واالد 

وذغرب  مصبيح رايف سفق وذثالثيء 
سفق  152ا1   - عايد  واالد  وذبحيرا 

وربحيء وذغرب وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : فالحي  عزيزا  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

فالحي  عزيزا  وذساتا   

رايف  واالد مصبيح  داور  عنفوته و) 

واالد  وذبحيرا  وذغرب  وذثالثيء  سفق 

وذغرب  وربحيء  سفق  152ا1  عايد 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  فالحي  عزيزا  وذساتا 

سفق  رايف  مصبيح  واالد  داور 

عايد  واالد  وذبحيرا  وذغرب  وذثالثيء 

152ا1 سفق وربحيء وذغرب وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذغرب  والربحيء  بسفق  والبتتوئاة 

بتيريخ 09 ميي 2022 نحت رقم 232.

281I

STE ZIZ COMPTA

 LABORATOIRE DES

 TRAVAUX ETUDES-ESSAIS

)ET CONTROLE  (LT2E
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

STE ZIZ COMPTA

 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 LABORATOIRE DES TRAVAUX

 ETUDES-ESSAIS ET CONTROLE

LT2E)) شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 09 

حي واذاتكير وذرشات ة - 52000 

وذرشات ة وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.13883

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  08 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

وذرشات ة  واذاتكير  حي   09 »رقم 

إلى  وملغرب«  وذرشات ة   52000  -

»وذطيبق والر�سي نجزئة وذفالحة رقم 

وذرشات ة   52000  - وذرشات ة   57

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 27 أبريل 

2022 نحت رقم 205.

282I
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pmehorizon consulting

SERAMRT KENITRA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

SERAMART KENITRA
 شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
م رهي وإلجتميعي: شيرع سحات 
وذتوادي عميرا رقم 17 وقيمة 

وألخفين -وذ ناطرا
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

52207
نففيت حصص

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نمت   2022 أبريل  ا1  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على
 250 نففيت وذسات خراز محمت 
 1.000 أصل  من  وجتميعاة  حصة 
 VANGUARD ذفيئتا شركة  حصة 

 BUSINESS
وذسات  من طرف  قيتفتاي  وملمتلة 
محمت وذكفهن بتيريخ ا1 أبريل 2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 27 أبريل 

2022 نحت رقم 1775
283I

KAMAR BENOUNA

 PHOTONS ANALYSIS
ش م م

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ا

20160، Casablanca MAROC
PHOTONS ANALYSIS ش م م 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي كلاة 
محمت وذسيدس 6 بفذاتكناك 

وذتجزئة 660 حي مفالي رشات - 
3150ا بنكرير وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3183

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   03

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

PHOTONS ANALYSIS ش م م .

مفضفع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشركة بشكل مبيشر وا غير مبيشر 

سفوء في وملغرب وا في ولخيرج بيذناي ة 

عن تفسهي وا بيذنايبة عن وذغير.

- وملروقبة ا وملحلل وذت ني.

نتحلق  وخرى  ن ناة  وي  نطفير   -

بيلخيميت وملفود وذكامايئاة والحميض 

ا وذففسفيت ا مشت ينه..

كلاة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بفذاتكناك   6 وذسيدس  محمت 

 - رشات  مفالي  حي   660 وذتجزئة 

3150ا بنكرير وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 60.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : وذسات ودريس لحلف كتين 

ب امة 100 درهم.

ب امة   100  : وذسات تففل عزومي 

100 درهم.

وذشركة UM6P VENTURES ش 

م : 00ا ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

كتين  لحلف  ودريس  وذسات 
وذحيتي  عين  زت ة  ا2  عنفوته و) 

20250 وذتوروذباضيء وملغرب.

ا  تففل عزومي عنفوته و)  وذسات 
وذربيط  0ا100  زت ة جكيرطي سيحل 

وملغرب.

وذشركة UM6P VENTURES ش 

 6 كلاة محمت وذسيدس  م عنفوته و) 

حي مفالي   660 وذتجزئة  بفذاتكناك 
رشات 3150ا بنكرير وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا سيرا زاوهير عنفوته و) س 

9 وذش ة 102 وقيمة وراتجي سفي�سي 

10060 وذربيط وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيبن جرير بتيريخ 20 أبريل 

2022 نحت رقم 122.

284I

NOVATIS

SARAY IMMO

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

NOVATIS

 Jeesr Industries – Lot Al Baraka

 – Rue Al Wattasiyine – zone

 Industrielle ، 26202، Berrechid

MAROC

SARAY IMMO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 

سماة إقيمة شهرزود III وذطيبق 5 

رقم 22 بيذمي - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

59ا18ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميرس   23 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

 SARAY وذسات  ا)  نففيت 

INVEST 1.000 حصة وجتميعاة من 

أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

 23 بتيريخ   Silent Believers Group

ميرس 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 820218.

285I

BUSINESS CONSULT CABINE & ASSOCIES

PARA RIFINO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 BUSINESS CONSULT CABINE &
ASSOCIES

مكنيس ، 10000، مكنيس وملغرب
PARA RIFINO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي محل ب 
رقم 21 حي وذسمفني مرجين 1 - 

50050 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56127
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 PARA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.RIFINO
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

منتفجيت وذبيروصاتذاة.
محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 -  1 حي وذسمفني مرجين   21 ب رقم 

50050 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 700  : كحشف  وسميء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 300  : وذزاهري  و مين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  كحشف  وسميء  وذساتا 
وذبسينين   1 36 رقم  قطيع بيء عميرا 

50050 مكنيس وملغرب.
وذساتا و مين وذزاهري عنفوته و) 
 50050 79 زت ة والردن وذرييض  رقم 

مكنيس وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  كحشف  وسميء  وذساتا 
وذبسينين   1 36 رقم  قطيع بيء عميرا 

50050 مكنيس وملغرب
وذساتا و مين وذزاهري عنفوته و) 
 50050 79 زت ة والردن وذرييض  رقم 

مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1730.
286I

fidmanar

KER SAADA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

fidmanar
113 شيرع عبت وذكريم ولخطيبي 
عميرا وملهنتز رقم د ش ة رقم 7 
وذطيبق وذتيني مروكش ، 0000ا، 

marrakech maroc
KER SAADA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
وذ نيرية درب وذحرصة رقم 28 
وملت نة - 0000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

631ا1.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   15 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
د تي  جابرتي  وذسات  ا)  نففيت 
أتتريه جانف 1.000 حصة وجتميعاة 
من أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات 
أبريل   15 بتيريخ  بيس  أبالس   ا) 

.2022
د بايافيس  وذسات  ا)  نففيت 
 1.000 جيروذت ن  سامفن  فلفرنس 
 1.000 أصل  من  وجتميعاة  حصة 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) أبالس بيس 

بتيريخ 15 أبريل 2022.
كالاد  برينت  وذسات  ا)  نففيت 
وجتميعاة  حصة   1.000 آالن  راجر 
من أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات 

أبريل   15 بتيريخ  رينف  كيشايب   ا) 
.2022

ميشال  أاجير  وذسات  ا)  نففيت 
جين ميرسال 1.000 حصة وجتميعاة 
من أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات 
أبريل   15 بتيريخ  رينف  كيشايب   ا) 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13565.

287I

KBH CONSULTING

 INSTITUT FRANCAIS
 DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

KBH CONSULTING
 AVENUE JOULANE RUE DE 15
 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC
 INSTITUT FRANCAIS

 DE FORMATION
PROFESSIONNELLE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : 15 شيرع 
جفالن زت ة طنجة وطلس - 30000 

فيس وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
83ا57.

وذشريك  قرور  بم ت�سى 
أبريل   20 في  وملؤرخ  وذفحات 
 INSTITUT حل  ن رر   2022
 FRANCAIS DE FORMATION
لوت  شركة   PROFESSIONNELLE
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
وذفحات مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم 
شيرع   15 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
 30000  - جفالن زت ة طنجة وطلس 
في  لخخصيص  تتاجة  وملغرب  فيس 

وملفورد ومليذاة ذالستثمير.

ا عين:
وذزبير لحلف ا عنفوته و)  وذسات ا) 
براكسل   1210 خساه  سين  شيرع 
بلجاكي  براكسل   1000 بلجاكي 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
15 شيرع  2022 افي  12 أبريل  بتيريخ 
 30000  - جفالن زت ة طنجة وطلس 

فيس وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم ا211.

288I

STE CHEF AUTO

STE CHEF AUTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

STE CHEF AUTO
اا طريق وحفير وذطيبق وذسيدس 
 OUJDA، 60000، 20 وملكتب رقم

OUJDA MAROC
STE CHEF AUTO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي اا طريق 
وحفير وذطيبق وذسيدس وملكتب رقم 

20 - 60000 اجتا وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا5ا3.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميرس   28 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) عبتوالذه فروجي 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
مراون ذفديي بتيريخ 28 ميرس 2022.
عبياي  أ من  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا)  فنس 

قنففدي بتيريخ 28 ميرس 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   06 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1150.

289I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

BATHA MEDIC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

BATHA MEDIC شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 215 

وقيمة وملنزه 03 وذطيق والر�سي طريق 

مكنيس وذضفييت طريق مكنيس 

وذضفييت فيس 30000 فيس 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.23369

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 ا0 ميرس  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 BATHA MEDIC وذفحات  وذشريك 

درهم   105.000 رأسميذهي  مبلغ 

 215 رقم  وإلجتميعي  اعنفون م رهي 

03 وذطيق والر�سي طريق  وقيمة وملنزه 

مكنيس  طريق  وذضفييت  مكنيس 

وذضفييت فيس 30000 فيس وملغرب 

وذهتف  نح اق  عتم   : ل  تتاجة 

والجتميعي ذلشركة .

ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 215 

03 وذطيق والر�سي طريق  وقيمة وملنزه 

مكنيس  طريق  وذضفييت  مكنيس 

وذضفييت فيس 30000 فيس وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) محمت شكاب لحبيبي ا 

عنفوته و) شيرع بنزرت إقيمة حتوئق 

 30000  2 وذزهفر   2 سييس  فيس 

فيس وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
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اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   16 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 18ا1.
290I

GROUPE L.A-CONSEIL ET GESTION

STAFF INDUS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 GROUPE L.A-CONSEIL ET
GESTION

 RUE SEBOU ET ALLAL BEN 65
 ABDELLAH RES ADAM BUR N 1

، 14000، KENITRA MAROC
STAFF INDUS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 31 زت ة 
ميرنير بن عبت وذسالم مكتب رقم 2 
فيل فلفري وقيمة رييض وذزيتفن - 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65225
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STAFF : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.INDUS
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

إلدورا وذحملايت وذصنيعاة اوإلعالن
أعميل أا إنشيءوت متنفعة.

زت ة   31  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 2 ميرنير بن عبت وذسالم مكتب رقم 
 - وذزيتفن  رييض  وقيمة  فلفري  فيل 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 333  : وذسات عصيم بن وذحاي�سي 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات عاميد وملرودي : 333 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذحاي�سي  بن  ومين  محمت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة  ا33   :

ذلحصة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذحاي�سي  بن  عصيم  وذسات 
 2 129 نجزئة أزهران  عنفوته و) رقم 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
عنفوته و)  وملرودي  عاميد  وذسات 
ننغير  دودس  بفميذن  وذنهضة  حي 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
وذحاي�سي  بن  ومين  محمت  وذسات 
زت ة   119 سفسة  شيرع  عنفوته و) 
ورذنتو وقيمة وملفتيح وذزهفر 2 30000 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذحاي�سي  بن  عصيم  وذسات 
 2 129 نجزئة أزهران  عنفوته و) رقم 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91300.
291I

شركة حسيبيت فيس

ARIRANG
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

شركة حسيبيت فيس
رقم 5 قسيرية وذس يط وذبطحيء ، 

0، فيس وملغرب
ARIRANG شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 115 
وذزت ة 21 اود فيس فيس - 30090 

فيس وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.58573

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم نحفيل   2022 10  ني ر  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
21 اود فيس فيس  115 وذزت ة  »رقم 
»وذش ة  إلى  فيس وملغرب«   30090  -
10 زت ة  7 وقيمة وذحني�سي أ رقم  رقم 
رحيل وملسكاني شيرع ولجيش ومللكي 

فيس - 30100 فيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   25 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1036.
292I

STE AGEFICO SARL

AZERKAN SERVICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

STE AGEFICO SARL
12 شيرع عمر ولخايم وذطيبق وذثيني 

رقم ا ، 90000، طنجة وملغرب
AZERKAN SERVICES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي بروتص 
2 شيرع ولجفز رقم 102 - 90000 

طنجة وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.92653

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 ا2 فبرو ر  وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذحفيقي يسرو كمسير آخر
نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253253.
293I

شركة حسيبيت فيس

SEPTIEME CIEL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

شركة حسيبيت فيس
رقم 5 قسيرية وذس يط وذبطحيء ، 

0، فيس وملغرب

SEPTIEME CIEL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 7 
زقيق وذراوح فيس وملت نة - 30010 

فيس وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.39335

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 11 فبرو ر 2022 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وملت نة  فيس  وذراوح  زقيق   7 »رقم 
 9 »رقم  إلى  فيس وملغرب«   30010  -

درب وملسات زقيق ومليء فيس وملت نة - 

30010 فيس وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   02 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1123.

294I

شركة حسيبيت فيس

AZAMI EVENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

شركة حسيبيت فيس
رقم 5 قسيرية وذس يط وذبطحيء ، 

0، فيس وملغرب

AZAMI EVENT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 8 درب 

بنيني وذتاح وذبطحيء فيس وملت نة - 

30010 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

71969

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AZAMI EVENT
ممفن ا   : غرض وذشركة بإ جيز 

منظم ولحفالت
 8 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
فيس  وذبطحيء  وذتاح  بنيني  درب 

وملت نة - 30010 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وألزمي ولحسني حمزا : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حمزا  ولحسني  وألزمي  وذسات 
أمانة  الذة  زت ة   18 رقم  عنفوته و) 
 30100 فيس   17 وقيمة سلفى ش ة 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حمزا  ولحسني  وألزمي  وذسات 
أمانة  الذة  زت ة   18 رقم  عنفوته و) 
 30100 فيس   17 وقيمة سلفى ش ة 

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   22 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 97ا1.
295I

smaticomp

SAPHAR EXPERIENCES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

smaticomp
 angle bd emile zola et rue rethel

 N 20 7eme étage -، 20300،
casablanca maroc

SAPHAR EXPERIENCES شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع وبن 
قي�سي وذحميرا بفل هنري وذش ة 1 

هافيرتيج - 0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125309

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   17

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. SAPHAR EXPERIENCES

اكيذة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والسفير .

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع وبن 

 1 وذش ة  هنري  بفل  وذحميرا  قي�سي 

هافيرتيج - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عثمين بالفت : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 2.500  : وذسات عبت هللا ومرداش 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1.000  : ذحفين  تود  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1.000  : زهيف  حكام  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات عثمين بالفت : 500 ب امة 

100 درهم.

 2500  : وذسات عبت هللا ومرداش 

ب امة 100 درهم.

وذساتا ذحفين  تود : 1000 ب امة 

100 درهم.

وذسات حكام زهيف : 1000 ب امة 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بالفت  عثمين  وذسات 

 2 عميرا ج وذطيبق   2 شفشيان  ا0 

0000ا مروكش وملغرب.

وذسات عبت هللا ومرداش عنفوته و) 
وقيمة وساة 22 ش ة 9 شيرع ولجيش 

ومللكي م ج 50000 مكنيس وملغرب.
عنفوته و)  ذحفين  تود  وذساتا 
وذشطر 6 حرف ل رقم 19 نيمنصفرت 

0300ا مروكش وملغرب.
عنفوته و)  زهيف  حكام  وذسات 
25000 خريبكة   2 82 حي  ي سمانة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذتروزي  عزيز  وذسات 
وبفوب مروكش منط ة 25 عميرا ا9 أ 

ش ة 13 0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 989ا.
296I

CAB SOS

CAB SOS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CAB SOS
13 زت ة وحمت وملجيطي وقيمة والذب 
طيبق 1 رقم 8 وملحيريف ، 20370، 

وذتور وذباضيء وملغرب
CAB SOS شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
وحمت وملجيطي وقيمة والذب طيبق 
1 رقم 8 وملحيريف - 20370 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2585ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CAB  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOS

نركاب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوصالح ا صايتة وألالت وذصنيعاة.

زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 

طيبق  والذب  وقيمة  وملجيطي  وحمت 

وذتور   20370  - وملحيريف   8 رقم   1

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة  0ا   : اردا  سحات  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات  فسف كبي�سي : 30 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   30  : اردا  خيذت  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  اردا  سحات  وذسات 

 3 طيبق   221 عميرا  وذزبير  نجزئة 

ش ة 8 والذفة 20202 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

عنفوته و)  كبي�سي  وذسات  فسف 

حي وذسفورت زت ة ذفيس فيري عميرا 

وذتور   20320 ب  ع   03 وذش ة   30

وذباضيء وملغرب.

حي  وذسات خيذت اردا عنفوته و) 

0ا296  ناط ملال   30 رقم   2 والمل 

وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  اردا  سحات  وذسات 

 3 طيبق   221 عميرا  وذزبير  نجزئة 

ش ة 8 والذفة 20220 وذتور وذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم اا8235.

297I
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fidjuris sarl

MZR PROMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

fidjuris sarl

 BD IBNOU SINA 230

 casablanca، 20200،

CASABLANCA Maroc

MZR PROMO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 98 

ريزيتنس وذبر ، وذتار 2 ، ش ة 7 

، وذفئيم - 20230 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2611ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 MZR  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.PROMO

وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالنحيش وذح يري.

زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ش ة   ،  2 وذتار   ، ريزيتنس وذبر   98

وذباضيء  وذتور   20230  - وذفئيم   ،  7

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : لحبيب  بفعتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بفعتي لحبيب عنفوته و) 
 2 وذتار   ، وذبر  ريزيتنس   98 زت ة 

وذتور   20230 وذفئيم   ،  7 ش ة   ،

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بفعتي لحبيب عنفوته و) 
 ،  2 وذتار   ، ريزيتنس وذبر   98 زت ة 

ش ة 7 20230 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823161.

298I

FLUFFY CAFÉ

FLUFFY CAFÉ
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FLUFFY CAFÉ

وذطيبق والال رقم 25,24 ا26 

عرصة وملحيش شيرع حمين وذفتفوكي 

، 0ا00ا، مروكش وملغرب

FLUFFY CAFÉ شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والال رقم 25,24 ا26 عرصة 

وملحيش شيرع حمين وذفتفوكي - 

0ا00ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125327

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FLUFFY CAFÉ
اجبيت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسريحة ا ولخفافة.
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
والال رقم 25,24 ا26 عرصة وملحيش 
0ا00ا   - وذفتفوكي  حمين  شيرع 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000 وذساتا سنيء و ت وحمت : 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا سنيء و ت وحمت عنفوته و) 

فرنسي 200ا7 مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا سنيء و ت وحمت عنفوته و) 

فرنسي 200ا7 مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135582.
299I

CABINET KHACHIM

 BOULANGERIE PATISSERIE
PAIN GOURMAND

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
 BOULANGERIE PATISSERIE

PAIN GOURMAND شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
رقم ا، إقيمة وذكفثر 2، شيرع أبي 
شتي ولجيمعي، بئر وذرومي - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65173

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 BOULANGERIE PATISSERIE

.PAIN GOURMAND

-نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

في  والستهالك  مع  ولحلفييت  اباع 

وملفقع

-نصناع اباع ولحلفييت وذت لات ة.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
أبي  شيرع   ،2 وذكفثر  إقيمة  ا،  رقم 

000ا1   - وذرومي  بئر  ولجيمعي،  شتي 

وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذاحاياي  مرود  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذاحاياي  مرود  وذسات 

 33150 سينفن   38 جين كفكتف رقم 

بفردا فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذاحاياي  مرود  وذسات 

 33150 سينفن   38 جين كفكتف رقم 

بفردا فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91255.

300I
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كيفجات

BADRAOUI RAHAL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

كيفجات

86 زت ة 165 مجمفعة *ه* حي 

والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب

BADRAOUI RAHAL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : داور وحمر 

واالد وحمت دور بفعزا - 27223 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5اا157.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 18 ميرس  وملؤرخ في 

لوت  شركة   BADRAOUI RAHAL

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 200.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وحمر واالد وحمت دور بفعزا - 27223 

ذألزمة  تتاجة  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

والقتصيد ة.

ا عين:

ا  وذبضرواي  رحيل  وذسات ا) 

وحمر  داور   1 ذسيسفة  عنفوته و) 

وملغرب  وذباضيء  وذتور   27223

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

بتيريخ 18 ميرس 2022 افي داور وحمر 

واالد وحمت دور بفعزا - 27223 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823612.

301I

KBH CONSULTING

 SOLUTION LUCA

ENGINEERING

إعالن متحتد وذ روروت

KBH CONSULTING

 AVENUE JOULANE RUE DE 15

 TANGER 1ER ETAGE BUR 6،

30000، FES MAROC

 SOLUTION LUCA

ENGINEERING »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: قطحة 
رقم 16 منط ة EX COTEF ساتي 

وبروهام - - فيس وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.63623

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 ميرس   03 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
بمبلغ  وذشركة  ميل  رفع رأس  مي لي: 

اتسحميئة  عشرملافن  تسحة 

 ، درهم  أذف  19.900.000.00) 

أذف  ميئة  من  ومليل  رأس  ذيرنفع 

عشرين  إلى  درهم   (100.000.00 

درهم.  ملافن  20.000.000.00) 

سيتم ننفاذ وذزييدا وملذكفرا في رأس 

حصص  ن ت م   : طريق  عن  ومليل 

000.000.ا  إجميلي  بمبلغ  ت ت ة 
د فن  مع  م يصة  إجروء  ا  درهم 

وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة 

بمبلغ إجميلي 15.900.000 درهم. 

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

وملفوف ة على وذنظيم وألسي�سي  مي لي: 

ولجت ت ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

وملسيهميت

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
روس ومليل.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 70ا2.

302I

TAPIS HICHAM

TAPIS HICHAM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

TAPIS HICHAM

 N°91 NAKHLA II EL KELAA DES

 SRAGHNA ، 43000، EL KELAA

DES SRAGHNA وملغرب

TAPIS HICHAM شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

أارير، جميعة وربحيء رسمفكة، 

نيزتيت - 85000 نيزتيت وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5187

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 TAPIS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.HICHAM

باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة،  وذتجيرا  اوألثيث،  وذزروبي 

نمفين ولحفالنباع أجهزا وذصفنايت.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

رسمفكة،  وربحيء  جميعة  أارير، 

نيزتيت - 85000 نيزتيت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 300  : وحتفش  هشيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 150  : وذكزور  فيطمة  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

50 حصة  وذسات عبتهللا وذكزور : 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وحتفش  وذسات هشيم 
وذسروغنة  قلحة   91 رقم   2 وذنخلة 

3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب.
عنفوته و)  وذكزور  فيطمة  وذساتا 
وذسروغنة  قلحة   91 رقم   2 وذنخلة 

3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب.
عنفوته و)  وذكزور  عبتهللا  وذسات 
 11 ا300رقم  زت ة  وذنهضة  حي 
وذتشيرا   80000 إتزكين  وذتشيرا 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وحتفش  وذسات هشيم 
وذسروغنة  قلحة   91 رقم   2 وذنخلة 

3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بتيزتيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 9/2022ا1.
303I

ste el ghazal consulting

شركة بوكالوشن
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ste el ghazal consulting
وذطيبق 3 رقم ا6 نجزئة وذفرح بلفك 

ا ، 000ا5، خنافرا وملغرب
شركة بفكيذفشن شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 178 زت ة 
10حي و ت عمي علي ومريرت 50اا5 

ومريرت وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

361ا
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   31
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

بفكيذفشن.
والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة.
عنفون ومل ر والجتميعي : 178 زت ة 
10حي و ت عمي علي ومريرت 50اا5 

ومريرت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
510 حصة   : وذسات حمف وذغزول 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات عبتهللا و فكف : 90ا حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات حمف وذغزول عنفوته و) حي 
وحسي ن رقم 180 زت ة 165 50اا5 

ومريرت وملغرب.
عنفوته و)  و فكف  عبتهللا  وذسات 
حي و ت عمي علي   18 رقم   10 زت ة 

50اا5 ومريرت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات حمف وذغزول عنفوته و) حي 
وحسي ن رقم 180 زت ة 165 50اا5 

ومريرت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بخنافرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 200.
304I

FIDUNOUR SARL 

 NEW PARADISE PRODUCT
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسلامين وملغرب

 NEW PARADISE PRODUCT

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 

ب وقيمة 5 نجزئة رقم 1 حي عثمين 

بفزتا ة - 13100 بفزتا ة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7561

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 NEW  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.PARADISE PRODUCT SARL

* أنشطة   : غرض وذشركة بإ جيز 

إتتيج انطفير وذنبينيت اولحافوتيت.

* أنشطة أغرا سالفف وذرعفية.

* وألنشطة وذسايحاة وذزروعاة.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

حي عثمين   1 نجزئة رقم   5 ب وقيمة 

بفزتا ة - 13100 بفزتا ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات محمت و من بفعمرا : 0ا3 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : بفعمرا  صفيء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : وذفتحي  ملاكة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
بفعمرا  و من  محمت  وذسات 

عنفوته و) شيرع عمر بن جلفن عميرا 

208حي رييض وذسالم  وذصففا رقم 

80000 وكيد ر وملغرب.

بفعمرا عنفوته و)  وذساتا صفيء 

7ا1 درب وذشبيب و 28810 وملحمت ة 

وملغرب.

وذفتحي عنفوته و)  وذساتا ملاكة 
شيرع عمر بن جلفن عميرا وذصففا 
 80000 حي رييض وذسالم   208 رقم 

وكيد ر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بفعمرا  و من  محمت  وذسات 
عنفوته و) شيرع عمر بن جلفن عميرا 
208حي رييض وذسالم  وذصففا رقم 

80000 وكيد ر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببن سلامين بتيريخ 12 ميي 

2022 نحت رقم 258.
305I

FIDUNOUR SARL 

 EL HATAL NEW FARMS
SARL A.U

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسلامين وملغرب

 EL HATAL NEW FARMS SARL
A.U شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 

ب وقيمة 5 نجزئة رقم 1 حي عثمين 
بفزتا ة - 13100 بفزتا ة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
7563

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   02
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HATAL NEW FARMS SARL A.U

وإلتتيج   *  : غرض وذشركة بإ جيز 
وذنبيتي اولحافوني انطفيره.

 - سالفف   - وذزروعاة  وألنشطة   *
وذرعفية.

* وألنشطة وذسايحاة وذزروعاة..
مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
حي عثمين   1 نجزئة رقم   5 ب وقيمة 

بفزتا ة - 13100 بفزتا ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذهطيل  وذرحام  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذهطيل  وذرحام  عبت  وذسات 
عميرا  س  بلفك  ملين  دور  عنفوته و) 
وذتور   20000 6 عين وذسبع  رقم   77

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذهطيل  وذرحام  عبت  وذسات 
عميرا  س  بلفك  ملين  دور  عنفوته و) 
وذتور   20000 6 عين وذسبع  رقم   77

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببن سلامين بتيريخ 12 ميي 

2022 نحت رقم 259.

306I

SOMANEX

DAR TMOUNA »DT«
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOMANEX
3، شيرع 9 بريزوش ن يطع شيرع 
رحيل وملسكاني ، 0ا201، وذتور 

وذباضيء وملغرب
»DAR TMOUNA »DT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

ولحرية وذطيبق 3 وذش ة 6 - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9556

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2565ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 DAR« : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.TMOUNA »DT
غرض وذشركة بإ جيز : باع اشروء 

ابنيء اوقتنيء وذبني يت وذح يرية.
زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 20000  -  6 3 وذش ة  ولحرية وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 1.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   50  : وذبيز  ماكيئل  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
أاري  مف�سي  يكفف  وذساتا 
 100 ب امة  حصة   50  : مرسايتف 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 03 وذسات ماكيئل وذبيز عنفوته و) 
 20000 وذسماللي  وذروشت ة  إقيمة 

مروكش وملغرب.
أاري  مف�سي  يكفف  وذساتا 
شيرع محمت   12 مرسايتف عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور   20000 وذسجلمي�سي 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 03 وذسات ماكيئل وذبيز عنفوته و) 
 20000 وذسماللي  وذروشت ة  إقيمة 

مروكش وملغرب
أزيرود  أاد ل  وذنحفمي  وذساتا 
وذتكتفر  شيرع   12 عنفوته و) 
 20000 2 وذسجلمي�سي إقيمة بفو�سي 

وذتور وذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا82350.
307I

FLUFFY CAFÉ

AMALEK SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AMALEK SERVICE
وذشطر6 حرف ج رقم 8ا وذطيبق 2 
رييض وذنسام نيمنصفرت ، 0300ا، 

مروكش وملغرب
AMALEK SERVICE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذشطر6 
حرف ج رقم 8ا وذطيبق 2 رييض 
وذنسام نيمنصفرت - 0300ا 

مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125325

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AMALEK SERVICE
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة أا إنشيءوت
نأجير محتوت

ت ل وذبضيئع ذآلخرين.
: وذشطر6  عنفون ومل ر والجتميعي 
رييض   2 وذطيبق  8ا  رقم  ج  حرف 
وذنسام نيمنصفرت - 0300ا مروكش 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 
درهم، م سم كيذتيلي:

 : عميذك  وبن  حسي ن  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   10.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عميذك  وبن  حسي ن  وذسات 
8ا  عنفوته و) وذشطر6 حرف ج رقم 
0300ا مروكش  نيمنصفرت مروكش 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عميذك  وبن  حسي ن  وذسات 
8ا  عنفوته و) وذشطر6 حرف ج رقم 
0300ا مروكش  نيمنصفرت مروكش 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135581.
308I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

H M ISTITMAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &
TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
H M ISTITMAR شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة عمين 

حي وملصلى صفرا 31000 صفرا 
وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.2395
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  02 فبرو ر  وملؤرخ في 
 H M شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
ISTITMAR مبلغ رأسميذهي 100.000 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

 31000 صفرا  وملصلى  حي  عمين 

والزمة   : ل  تتاجة  وملغرب  صفرا 

والقتصيد ة.

زت ة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 31000 صفرا  وملصلى  حي  عمين 

صفرا وملغرب. 

ا عين:
ا  حمفن  رشات  وذسات ا) 

ولخضروء  وملسيرا  شيرع  عنفوته و) 

 31000 وذبهيذال صفرا  ومسالة  حي 

صفرا وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   11 بتيريخ  والبتتوئاة بصفرا 

2022 نحت رقم 166.
309I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

STARK ETUDES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة
 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL
 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc
STARK ETUDES شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 688 
زت ة سبف صفرا 31000 صفرا 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.3161

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 ن رر حل  15 دجنبر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   STARK ETUDES
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي رقم 688 زت ة سبف صفرا 
 : ل  تتاجة  وملغرب  صفرا   31000

والزمة والقتصيد ة.
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ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 688 
صفرا   31000 صفرا  سبف  زت ة 

وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) رشات حمفن ا عنفوته و) 

وملصلى  حي  ولخضروء  وملسيرا  شيرع 

وذبهيذال صفرا 31000 صفرا وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   11 بتيريخ  والبتتوئاة بصفرا 

2022 نحت رقم 165.

310I

 ADIL ANOIR COMPTABILITE & TAX

SOLUTIONS SARL

HAMMOUN CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

 ADIL ANOIR COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès Boite Postale : 2255،

30000، Fès Maroc

HAMMOUN CAR شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 688 
زت ة سبف صفرا صفرا 31000 

صفرا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.2925

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 ن رر حل  15 دجنبر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي  مبلغ   HAMMOUN CAR

م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي رقم 688 زت ة سبف صفرا 

31000 صفرا وملغرب تتاجة  صفرا 

ل : والزمة والقتصيد ة.

ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 688 
 31000 صفرا  صفرا  سبف  زت ة 

صفرا وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) رشات حمفن ا عنفوته و) 

ومسالة  حي  ولخضروء  وملسيرا  شيرع 

وذبهيذال صفرا 31000 صفرا وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   09 بتيريخ  والبتتوئاة بصفرا 

2022 نحت رقم 159.

311I

KAMAR BENOUNA

SENSTHINGS S. A .S
شركة وذتفصاة وذبساطة

نأسيس شركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 3ا

20160، Casablanca MAROC

SENSTHINGS S. A .S شركة 

وذتفصاة وذبساطة

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذتجزئة 

660 حي مفالي رشات بن كرير - 

3150ا بن كرير وملغرب

نأسيس شركة وذتفصاة وذبساطة 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3197

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   10

وألسي�سي ذشركة وذتفصاة وذبساطة 

بيملميزوت وذتيذاة:

وذتفصاة  شركة   : وذشركة  شكل 

وذبساطة.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SENSTHINGS S. A .S

مفضفع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشركة بشكل مبيشر وا غير مبيشر في 

وملغرب وا في ولخيرج.

وذهنتسة  في  وذتصمام  مكتب   -
ا  وذكمبافنر  علفم  ا  والذكتراتاة 
وذحملايت  ا  وذكهربيئاة  وملاكينراتاك 

وذصنيعاة 
- نطفير وذبرمجايت 

- وذتصت ر ا والسترود.
وذتجزئة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 - كرير  بن  رشات  مفالي  حي   660

3150ا بن كرير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 90.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
05ا ب امة   : وذسات رفاق وذحلمي 

100 درهم.
05ا   : كريكر  حيفض  وذسات 

ب امة 100 درهم.
وذشركة UM6P VENTURES ش 

م : 90 ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذحلمي  رفاق  وذسات 
 7 ج  درج  وملفمن  عبت  شيرع   210
وذتوروذباضيء  2ا200   1 وذش ة 

وملغرب.
عنفوته و)  كريكر  حيفض  وذسات 
وذحروق  ا  كرسين  زت ة  زواية   05
وذش ة 3 د فر ولجيمع 10060 وذربيط 

وذتوروذباضيء.
وذشركة UM6P VENTURES ش 
660 حي مفالي  وذتجزئة  م عنفوته و) 
كرير  بن  3150ا  كرير  بن  رشات 

وذتوروذباضيء.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كريكر  حيفض  وذسات 
وذحروق  ا  كرسين  زت ة  زواية   05
 10060 ولجيمع  د فر   3 وذش ة 

ووذربيط وملغرب
عنفوته و)  وذحلمي  رفاق  وذسات 
 7 ج  درج  وملفمن  عبت  شيرع   210
وذتوروذباضيء  2ا200   1 وذش ة 

وملغرب
وذسات محمت  يسر بايز عنفوته و) 
83ا1 سفيتر ست وذش ة 1506 سن 

فرونسسكف 109ا9 وذربيط وملغرب

وذسات عثمين وذشريبي عنفوته و) 

وذتوروذباضيء   20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيبن جرير بتيريخ 28 أبريل 

2022 نحت رقم 132.

312I

LE MONOPOLE

HDA LOFT INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LE MONOPOLE

 BD YACOUB EL MANSOUR

 RUE ISHAK IBNOU HANINE

 N 17 CASABLANCA، 20100،

CASA MAROC

HDA LOFT INVEST شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية شيرع 

يح فب وملنصفر 3 زت ة وسحيق بن 

حنين وذطيبق وألال ش ة رقم 1 - 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2177ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 HDA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.LOFT INVEST

تهتف   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشركة إلى وذ ايم بيذحملايت وذتيذاة:

نأجير  ا  وملستفدعيت  بنيء   -

وملنصيت وذلفجستاكاة.
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نأجير  ا  وذن ل  وذلفجستاك،   -
مسيحيت ذلتخزين.

- وذن ل.
- وألشغيل وملختلفة.

- باع، شروء ا كروء وذح يروت.
- وستيرود ا نصت ر..

زواية   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع يح فب وملنصفر 3 زت ة وسحيق 
بن حنين وذطيبق وألال ش ة رقم 1 - 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذصغير  حنين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا حنين وذصغير عنفوته و) . 

. وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا حنين وذصغير عنفوته و) . 

. وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 816565.

313I

FATHI CONSULTING

INOVI ENGINEERING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FATHI CONSULTING
 Florida Center Park 2, Boulevard
 Zoulikha Naciri - Casablanca ،

20000، CASA MAROC
Inovi Engineering شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ختميت 

أبامف ، 15 شيرع وألبطيل ، ش ة ا ، 
أكتول ، - 10000 وذربيط وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
30ا3.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 22 ميرس 2022 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

شيرع وألبطيل   15  ، »ختميت أبامف 

، ش ة ا ، أكتول ، - 10000 وذربيط 

مروح  أاالد  شيرع   13« إلى  وملغرب« 

 -  3 ،طيبق   6 ش ة رقم   ، وذافسفاة 

10000 وذربيط وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 133633.

314I

SOCIETE MODYANI SARL

MARROK RESTAURACIO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN

 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

وذفناتق وملغرب

MARROK RESTAURACIO شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 2 

مستفدع رقم 18 منط ة وألنشطة 

وإلقتصيد ة وذفناتق. وملنط ة ولحرا 

اود تاكراو - 93100 وذفناتق وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

31551

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MARROK RESTAURACIO

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملنتجيت وذزروعاة وذغذوئاة انفزيحهي 

اباحهي اإعيدا نصت رهي.

 2 نجزئة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وألنشطة  منط ة   18 رقم  مستفدع 
وإلقتصيد ة وذفناتق. وملنط ة ولحرا 
اود تاكراو - 93100 وذفناتق وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   600  : وذسات علي أدخفل 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 200  : أدخفل  سفاين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات محمت أدخفل : 200 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حي  وذسات علي أدخفل عنفوته و) 
أغطيس زت ة 12 ب رقم 22 93100 

وذفناتق وملغرب.
وذسات سفاين أدخفل عنفوته و) 
كييي جفوكين سفراال رقم 13 بيسف ب 
ب ج بفيرطي ب 93100 سبتة وملغرب.
عنفوته و)  أدخفل  محمت  وذسات 
 22 رقم  ب   12 زت ة  أغطيس  حي 

93100 وذفناتق وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حي  وذسات علي أدخفل عنفوته و) 
أغطيس زت ة 12 ب رقم 22 93100 

وذفناتق وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1173.
315I

ste sabah info

STE RANIMA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ste sabah info
 n08 bnechlikha benguerir ،

43150، benguerir maroc
STE RANIMA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وبن جرير 
وبن جرير 3150ا وبن جرير وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1077
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات STE RANIMA مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي وبن جرير وبن جرير 
 : وبن جرير وملغرب تتاجة ل  3150ا 
وذشركة ذم نح ق وذربو والقتصيدي.

زت ة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذفجتي حي وملسجات صخفر رحيمنة 

وملغرب 3150ا وبن جرير وملغرب. 
ا عين:

ا  ولخلفقي  عمير  وذسات ا) 
صخفر  وذشرفة  داور  عنفوته و) 
وملغرب  جرير  وبن  3150ا  رحيمنة 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيبن جرير بتيريخ 

2022 نحت رقم 139.

316I

مركز ولجبي يت ا وملحيسبة

BENDAOUD SERVICE
إعالن متحتد وذ روروت

مركز ولجبي يت ا وملحيسبة
رقم 31 وذطيبق وذروبع عميرا ومنير ، 

86350، وتزكين وملغرب
BENDAOUD SERVICE »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

3003 رقم 10 حي و ت وسايخ دشيرا 
وتزكين - 86360 وتزكين وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.9053
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   11 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

مي لي: - نففيت ولحصص
على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 

مي لي: - تحاين مسير جت ت ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 
وذشريك  بفعبات  غتواي  وذسات   -
بمبلغ  وذشركة  في  يسيهم  وذفحات 
درهم   10،000.00 قتره  ت تي 

 عشرا آالف درهم).
على  وذذي  نص   :6 رقم  بنت 
مبلغ رأس ميل وذشركة هف   - مي لي: 
آالف  درهم  عشرا   10،000.00
حصة   100 إلى  م سمة  درهم) 
100.00 درهم ذكل  وجتميعاة ب امة 
حصة، محررا كيملة امسجلة بيسم 

وذشريك وذفحات.
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: - 
تحاين وذسات غتواي بفعبات ولحيمل 
 QA115278 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 
، ملتا  كمسير جت ت ا احات ذلشركة 

غير محتادا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 861.
317I

شريف بفتالي بنيء

شريف بوكيلي للبناء
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

شريف بفتالي بنيء
وقيمة  فسف شيرع مفالي عبت هللا 
ش ة رقم 02 وذطيبق 02 ، 60800، 

نياريرت وملغرب
شريف بفكالي ذلبنيء شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 31 
نجزئة وذنصر - 60800 نياريرت 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.21001
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
بفكالي  شريف  وذفحات  وذشريك 
ذلبنيء مبلغ رأسميذهي 100.000 درهم 
 31 رقم  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
نياريرت   60800  - وذنصر  نجزئة 
عتا وتجز وذهتف   : وملغرب تتاجة ل 

والجتميعي.
 31 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 
نياريرت   60800  - وذنصر  نجزئة 

وملغرب. 
ا عين:

ا  بفكالي  محمت  وذسات ا) 
ذكرورمة  عتا  االد  داور  عنفوته و) 
60800 نياريرت وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 665.
318I

la marocaine des bilans

PCS AGRI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11  ني ر مكتب رقم 8 عميرا 
أدرور حي وذتوخلة ، 80060، أكيد ر 

وملغرب
PCS AGRI شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 
15 نجزئة رقم 29 حي ففتتي وذحلاي - 

80000 أكيد ر وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

51395

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 PCS  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AGRI
وذهنتسة   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذصنيعاة.
عنفون ومل ر والجتميعي : ش ة رقم 
29 حي ففتتي وذحلاي -  15 نجزئة رقم 

80000 أكيد ر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات حمتوني وذطيهر 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات حمتوني وذطيهر عنفوته و) 
بلفك BH رقم 112 نجزئة أركيتة أ ت 

ملفل 80000 أ ت ملفل وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات حمتوني وذطيهر عنفوته و) 
بلفك BH رقم 112 نجزئة أركيتة أ ت 

ملفل 80000 أ ت ملفل وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 109779.
319I

CFCIM

NICOMATIC نيكومتيك
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CFCIM
15 شيرع مرس وذسلطين ، 20130، 

وذتور وذباضيء وملغرب
تاكفمتاك NICOMATIC شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 

ولحرية ، وذطيبق وذثيذث ش ة 5 - 

20250 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2881ا5

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. NICOMATIC تاكفمتاك

نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اشروء اباع اوستيرود انصت ر انمثال 

وإلذكتراتاة  وملنتجيت  جماع  انفزيع 

وملفصالت.  مجيل  في  اخيصة 

وألجزوء  من  أشكيذهي  بجماع  وذتجيرا 

وألعميل  جماع  اكذذك  وملحتتاة 

في  وملشيركة   - بيملاكيتاكي  وملتحل ة 

جماع وذشركيت لوت وذصلة ذغرض 

وذشركة..

10 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  5 ش ة  وذثيذث  وذطيبق   ، ولحرية 

20250 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  تاكفمتاك  وذشركة 

بفن شيبلي  890ا7  زان أتتغستايل 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عتتين جيغمام عنفوته و) 

200ا7  لي كريتس  مسير دا ساغ   6

ثفتفن ذاه بي نز فرنسي.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.

320I

PREMIUM FINANCE

GXR CONSULTING
إعالن متحتد وذ روروت

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

GXR CONSULTING »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: ا21 

شيرع وبن سيني حي وذهنيء - 20000 

وذتوروذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

83333ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت وذساتا أ ين سيماة  فسف 

 50 أصل  من  وجتميعاة  حصة   50

سهال  أ من  وذسات  ذفيئتا  حصة 

ولخفرسيني.

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

إلى  وذ يتفني ذلشركة  نحفيل وذشكل 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات.

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

أ ين سيماة  قبفل وست يذة وذساتا 

 فسف من تساير وذشركة.

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

وذفحات  بيذتفقاع  ملزمة  وذشركة 

ذلسات أ من سهال ولخفرسيني الذك 

ذفترا غير محتادا.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وملفقحين  قبل  من  تشكالهي   تم 

وملذكفرين أعاله ، اكذذك بين جماع 

بحت  وذذ ن ساصبحفن فامي  أاذئك 

إمي عن طريق والكتتيب في   ، شركيء 

أا عن طريق   ، حيذة زييدا رأس ومليل 

على هذه   ، بأي صفة   ، والستحفول 

والشتروكيت وألصلاة أا من زييدا رأس 

ومليل ؛ شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

ذل فوتين  نخضع  اوحت  شريك  مع 

رقم  وذظهير  اال سامي   ، بهي  وملحمفل 

جميدى وذثيتاة   29 وملؤرخ   1-11-39

بإصتور   (2011 32ا1  2  فتاف 

وملحتل اوملتمم.   24-10 وذ يتفن رقم 

قيتفن رقم 96-5 بشأن وذشركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا.

بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

وذسات أ من سهال ولخفرسيني  جلب 

 
ً
ذلشركة مبلغ عشرا آالف درهم ت تو

 10،000.00 درهم).

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

مي لي: وعتبيًرو من وآلن ، نتور وذشركة 

ذفترا غير محتادا من خالل:  انتور 

وذسات أ من سهال ولخفرسيني ومل ام 

في:190 مافروي ش ة ا120 مفتتر يل 

ولحيمل  كنتو  ح3س2س7  س  ق 

 PH837874رقم وذفطناة  ذلبطيقة 

من ولجنساة وملغرباة.

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

ستكفن وذشركة ملزمة قيتفًتي  مي لي: 

من  بهي  وملتحل ة  وألعميل  بجماع 

أ من  ذلسات  وذفردي  وذتفقاع  خالل 

في:190  ومل ام   ، ولخفرسيني  سهال 

مفتتر يل ق س  ا120  مافروي ش ة 

ذلبطيقة  كنتوولحيمل  ح3س2س7 

من   PH837874رقم وذفطناة 

ولجنساة وملغرباة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ..

321I

cedre compta

 STE HAFIANI D›INGENIERIE
TOPOGRAFIQUE SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

cedre compta
 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc
 STE HAFIANI D›INGENIERIE
 TOPOGRAFIQUE SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 231 
حي وذنخال أحتوف أزرا - 53100 

أزرا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.557

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  23 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 STE HAFIANI وذفحات  وذشريك 
 D’INGENIERIE TOPOGRAFIQUE
 20.000 رأسميذهي  مبلغ   SARL AU
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 - 231 حي وذنخال أحتوف أزرا  رقم 
: مفت  أزرا وملغرب تتاجة ل   53100

وذشريك وذفحات.
ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 231 
 53100  - أزرا  أحتوف  وذنخال  حي 

أزرا وملغرب. 
ا عين:

ا  ولخايطي  محسن  وذسات ا) 
وذ يهرا   3 وذزت ة   77 رقم  عنفوته و) 
وملغرب  أزرا   53100 أزرا  أحتوف 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيزرا بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 168.

322I

SERVIAP

MELC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

SERVIAP

رقم 1 زواية شيرع طيرق بن زييد 

بنسلامين ، 13000، بنسلامين 

وملغرب

MELC شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

 HAY اعنفون م رهي وإلجتميعي

 RIAD LOT N°1356 2EME

BOUZNIKA - 13100 بفزتا ة 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.3757

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   06 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

10.000 درهم  MELC مبلغ رأسميذهي 

 HAY RIAD اعنفون م رهي وإلجتميعي

 LOT N°1356 2EME BOUZNIKA

 : بفزتا ة وملغرب تتاجة ل   - 13100

عتم والشتغيل.

 HAY ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 RIAD LOT N°1356 2EME

بفزتا ة   BOUZNIKA - 13100

وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) عصيم وذت ن ولخرا�سي 

ولخت ر غاالن  زت ة  5ا  ا عنفوته و) 

خريبكة   25000 خريبكة  ف  ش  م 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة ببن سلامين بتيريخ 27 ميي 

2022 نحت رقم 0ا2.
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ETABLISSEMENT GHAITI

AQUACULTURE KASMI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شيرع وذحركفب رقم 01 ، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
AQUACULTURE KASMI شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذرحمة 
03 رقم 58 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21361

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AQUACULTURE KASMI
جمع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوستيرود  انصت ر  اباع  اشروء 
وألعشيب اوذطحيذب وذبحرية اجماع 

أتفوع وملحير ..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذرحمة 03 رقم 58 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذ يسمي  سيذم  محمت  وذسات 
 100.000,00 ب امة  حصة   1.000

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذ يسمي  سيذم  محمت  وذسات 
عنفوته و) حي وذ سم 1 زت ة ا رقم 2 

73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذ يسمي  سيذم  محمت  وذسات 
عنفوته و) حي وذ سم 1 زت ة ا رقم 2 

73000 وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 705/2022.
324I

SERVIAP

2A SOLAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

SERVIAP
رقم 1 زواية شيرع طيرق بن زييد 
بنسلامين ، 13000، بنسلامين 

وملغرب
2A SOLAR شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
 LOT IBN اعنفون م رهي وإلجتميعي

 TOUMERT II IMM 4 ETAGE
 2 APT 4 BOUZNIKA - 13000

بفزتا ة وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.5873

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   12 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 2A SOLAR وذفحات  وذشريك  لوت 
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
 LOT IBN اعنفون م رهي وإلجتميعي 
 TOUMERT II IMM 4 ETAGE
 2 APT 4 BOUZNIKA - 13000
عتم   : ل  تتاجة  وملغرب  بفزتا ة 

والشتغيل.
 LOT ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 IBN TOUMERT II IMM 4 ETAGE
 2 APT 4 BOUZNIKA - 13100

بفزتا ة وملغرب. 

ا عين:
عبت وذحيطي غربياي ا  وذسات ا) 
بني روشت وملنصفرية  داور  عنفوته و) 
وملغرب  بفزتا ة   13100 بفزتا ة 

كمصفي  ا) ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 27 بتيريخ  سلامين  ببن  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 1ا2.
325I

ETABLISSEMENT GHAITI

AGRISYRINE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شيرع وذحركفب رقم 01 ، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
AGRISYRINE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذنهضة 

01 رقم ا372 - 73000 وذتوخلة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
93ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AGRISYRINE
وذزروعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوذففوكه  ولخضراوت  جماع  اإتتيج 

اوملنتفجيت وذفالحاة.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 73000  - ا372  رقم   01 وذنهضة 

وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وخفيلي  و فب  وذسات 

درهم   100.000,00 ب امة  حصة 

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات و فب وخفيلي عنفوته و) 20 

6000ا  وذرييض  حي   28 وملجمفعة 

وسفي وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات و فب وخفيلي عنفوته و) 20 

6000ا  وذرييض  حي   28 وملجمفعة 

وسفي وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 792/2022.

326I

ETABLISSEMENT GHAITI

BOUYA EXPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI

شيرع وذحركفب رقم 01 ، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

BOUYA EXPORT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وملطير 

زت ة وذكفيرا رقم 889/1 - 73000 

وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

21327
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOUYA EXPORT

نصت ر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوستيرود جماع أتفوع وذبضيئع ات ل 

وذبضيئع لحسيب وذغير.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وملطير 

 73000  -  1/889 وذكفيرا رقم  زت ة 

وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 : وحمت  مليم  وحمت  بفي  وذسات 

 100.000,00 ب امة  حصة   1.000

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وحمت  مليم  وحمت  بفي  وذسات 

وبن  شيرع  وذ تس  حي  عنفوته و) 

وذحافن   70052  125 رقم  وذهاثم 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وحمت  مليم  وحمت  بفي  وذسات 

وبن  شيرع  وذ تس  حي  عنفوته و) 

وذحافن   70052  125 رقم  وذهاثم 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 20 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 680/2022.

327I

ETABLISSEMENT GHAITI

LIHALAM SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ETABLISSEMENT GHAITI
شيرع وذحركفب رقم 01 ، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
LIHALAM SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وكساكسيت زت ة بفكفة رقم 7 - 
73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21535

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LIHALAM SARL
وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

م يذع وذرخيم اوذرميل اولحجيرا ..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 -  7 رقم  بفكفة  زت ة  وكساكسيت 

73000 وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذسماللي  منتيهة  وذساتا 
درهم   50.000,00 ب امة  حصة 

ذلحصة .
 500  : وذسات محمت علي وغري�سي 
درهم   50.000,00 ب امة  حصة 

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسماللي  منتيهة  وذساتا 
زت ة  ولحمر  وذحميروت  عنفوته و) 
وذتوخلة   73000  106 ومرساط رقم 

وملغرب.

وغري�سي  علي  محمت  وذسات 

زت ة  وكساكسيت  حي  عنفوته و) 

وذتوخلة   73000  61 رقم  بفكفة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذزين  سات  علي  محمت  وذسات 

زت ة  وكساكسيت  حي  عنفوته و) 

بفكفة رقم 7 73000 وذتوخلة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 817/2022.

328I

la marocaine des bilans

ABCHIR AGRI INVEST
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

la marocaine des bilans

محج 11  ني ر مكتب رقم 8 عميرا 

أدرور حي وذتوخلة ، 80060، أكيد ر 

وملغرب

ABCHIR AGRI INVEST شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي C/O رقم 

10 مكرر زت ة 7 بلفك 11 حي بئر 

أتزرون ناكفين C/O رقم 10 مكرر 

زت ة 7 بلفك 11 حي بئر أتزرون 

ناكفين 80000 أكيد ر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا01ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) وذطيهر حمتوني 

 200 حصة وجتميعاة من أصل   25

زكرييء  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذحمروني بتيريخ 12 أبريل 2022.

نففيت وذسات  ا) وذطيهر حمتوني 

 200 حصة وجتميعاة من أصل   25
حصة ذفيئتا وذسات  ا) شحاب ملفل 

بتيريخ 12 أبريل 2022.

نففيت وذسات  ا) وذطيهر حمتوني 
125 حصة وجتميعاة من أصل 200 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) وحمت شفقي 

وفتيسن بتيريخ 12 أبريل 2022.
وذلطاف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   25 واصيلح 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   200 أصل 
وسميعال و ت بحتا بتيريخ 12 أبريل 

.2022
وذلطاف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   125 واصيلح 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   200 أصل 
وحمت شفقي وفتيسن بتيريخ 12 أبريل 

.2022
نففيت وذسات  ا) وذطيهر حمتوني 
 200 حصة وجتميعاة من أصل   25
وسميعال  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

و ت بحتا بتيريخ 12 أبريل 2022.
وذلطاف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   25 واصيلح 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   200 أصل 
أبريل   12 بتيريخ  وذحمروني  زكرييء 

.2022
وذلطاف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   25 واصيلح 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   200 أصل 

شحاب ملفل بتيريخ 12 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 109781.
329I

AL WAKIL MANAGEMENT

LOGISTIC DACOTRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

AL WAKIL MANAGEMENT
ا1 شيرع مفالي وسميعال وقيمة 

مفالي وسميعال وذطيبق وذثيني رقم 
8 ، 90000، طنجة وملغرب

LOGISTIC DACOTRANS شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا1 شيرع 
مفالي وسميعال وقيمة مفالي 

وسميعال وذطيبق وذثيني رقم 8 - 
90000 طنجة وملغرب.
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نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3377ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم نحفيل   2021 تفتبر  ا0  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

وقيمة  وسميعال  مفالي  شيرع  »ا1 

وذثيني  وذطيبق  وسميعال  مفالي 
إلى  طنجة وملغرب«   90000  -  8 رقم 

»وغت ر دفلة ملفسة - 90000 طنجة 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253533.

330I

SIN ESPERAR

سين إيسبيرار
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SIN ESPERAR

 Hay Rahma N°01 Benguerir

 Hay Rahma N°01 Benguerir،

43150، Benguerir Maroc

سين إيسبيرور شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذرحمة 

01 وبن جرير - 3150ا وبن جرير 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3191

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

سين   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

إيسبيرور.

وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشخ�سي.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وبن  3150ا   - وبن جرير   01 وذرحمة 

جرير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حي  عنفوته و)  نتيا  رشات  وذسات 
وبن  3150ا  جرير  وبن   01 وذرحمة 

جرير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بنحيجي  وألمين  وذسات 
جرير  وبن  7ا3  رقم  وذفردا  حي 

3150ا وبن جرير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيبن جرير بتيريخ 27 أبريل 

2022 نحت رقم 129.
331I

SAGASUD

ID LHAJ NEGOCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SAGASUD
شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب
ID LHAJ NEGOCE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
محمت وذايزيتي رقم 80 وملر�سى - 

70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
61ا1ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ID  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LHAJ NEGOCE
باع شروء   : غرض وذشركة بإ جيز 
بيلجملة  اوذسلع  وذبضيئع  انجيرا 
ت ل  انصت ر  وستيرود  اوذت ساط 
انفزيع وذبضيئع اوذسلع نجيرا عيمة 

كل نشيط نجيري صنيعي ختميتي.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - وملر�سى   80 رقم  وذايزيتي  محمت 

70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : ودولحيج  وحمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ودولحيج  وحمت  وذسات 
عبت  شيرع  ولخضروء  وملسيرا  حي 
وملر�سى  ا170  وذحزيز بن ودريس رقم 

70000 وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ودولحيج  وحمت  وذسات 
حي وملسيرا ولخضروء شيرع عبت وذحزيز 

بن ودريس 70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 9ا12.
332I

SAGASUD

EL GAOURI FISH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SAGASUD
شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب
EL GAOURI FISH شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وملسيرا ولخضروء وذشطر وذثيذث رقم 

562 وملر�سى - 70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

63ا1ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GAOURI FISH

وذصات   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسمك  انجيرا  اشروء  باع  وذبحري 

وذطرقي  وذن ل  اوذت ساط  بيلجملة 

صنيعي  نجيري  نشيط  كل  ذلبضيئع 

مالحي اختميتي.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذشطر وذثيذث رقم  وملسيرا ولخضروء 

562 وملر�سى - 70000 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذكفري  حسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذكفري  حسن  وذسات 

حي وذفحتا نجزئة وملسيرا ولخضروء 

وملر�سى   562 رقم  وذثيذث  وذشطر 

70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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عنفوته و)  وذكفري  حسن  وذسات 

حي وذفحتا نجزئة وملسيرا ولخضروؤ 

وذحافن   70000 وملر�سى   3 وذشطر 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1250.

333I

SAGASUD

ITRANE SOUSS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

SAGASUD

شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 

 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب

ITRANE SOUSS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

الي وذحهت عميرا ولخرو�سي رقم 76 

وذطيبق وذثيني ش ة 11 وملر�سى - 

70000 وذحافن وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.7299

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2021 دجنبر   01 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«   1.000.000«

»2.000.000 درهم« إلى »3.000.000 

درهم« عن طريق : إدميج وحتايطي أا 

أربيح أا عالاوت إصتور في رأس ومليل.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1323.

334I

SAGASUD

SOLOJIK
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

SAGASUD
شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب
SOLOJIK شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : حي 
والسميعالاة رقم 20 زت ة 5 - 

70000 وذحافن وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
51ا33.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 
وملسؤاذاة  لوت  شركة   SOLOJIK
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 
وإلجتميعي حي  درهم اعنفون م رهي 
والسميعالاة رقم 20 زت ة 5 - 70000 
عمل  ذحتم  تتاجة  وملغرب  وذحافن 

نشيط وذشركة.
ا عين:

وذسات ا) حسن عنبي ا عنفوته و) 
داور ذفشيشنة واالد ساتي علي بن 
وملغرب  ولجت تا  000ا2   فسف 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
حي  افي   2022 أبريل   25 بتيريخ 
والسميعالاة رقم 20 زت ة 5 - 70000 

وذحافن وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1297.
335I

SAGASUD

TAXIXPRESS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

SAGASUD
شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب
TAXIXPRESS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : حي خط 
وذرملة زت ة عبتا رقم 02 - 70000 

وذحافن وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.21991

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   18 وملؤرخ في 
TAXIXPRESS شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
وذرملة  خط  حي  وإلجتميعي  م رهي 
زت ة عبتا رقم 02 - 70000 وذحافن 
وملغرب تتاجة ذتفقف نشيط وذشركة.

ا عين:
ا  وانبر ن  ولحسن  وذسات ا) 
 32000 نافنيغ  زت ة   27 عنفوته و) 
كمصفي  ا)  وملغرب  ولحسامة 

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
افي حي خط   2022 أبريل   18 بتيريخ 
 70000  - وذرملة زت ة عبتا رقم02 

وذحافن وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1298.
336I

IL CONSIGLIO SARLAU

AGAFAY VALLEY S.A.R.LAU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU
 Massira 2 N° 601 1ER ETAGE
 plateau N°6 MARRAKECH ،

0000ا، مروكش وملغرب
 AGAFAY VALLEY S.A.R.LAU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذزهفر 7 
وملخام وذحسكري وذطيبق وألال رقم 
7 مروكش وملغرب - 0000ا مروكش 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125393

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AGAFAY VALLEY S.A.R.LAU
تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اختميت  وذتجيرية  وذحملايت 
ختميت  وذترفاه  ا  وإلستضيفة 
ختميت  وملؤقتة  وإلقيميت 
وذترفيهاة  حجزوملنتجينيذسايحاة 
وملؤنمروت  وملحيرض  ننظام 

وإلجتميعيت ا ولحفالت.
عنفون ومل ر والجتميعي : وذزهفر 7 
وملخام وذحسكري وذطيبق وألال رقم 
مروكش  0000ا   - مروكش وملغرب   7

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات محمت وذنجرواي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت وذنجرواي عنفوته و) 
 07 وذش ة  ا2  عميرا  وذسالم  دور 
مروكش  0000ا  مروكش  سحيدا 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت وذنجرواي عنفوته و) 
 07 وذش ة  ا2  عميرا  وذسالم  دور 
مروكش  0000ا  مروكش  سحيدا 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135677.
337I

CABINET HAMDI

SOCOREG
شركة وملسيهمة

رفع رأسميل وذشركة

CABINET HAMDI
 Avenue Hassane II 6ème ,131

 étage، 20200، casablanca
maroc

SOCOREG شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي وإلجتميعي 27 شيرع 
حسن وذحلفي - 0 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.31331

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
19  فتاف  في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2013
درهم«   7.200.000« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   10.200.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«  »00.000ا.17 

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 02 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

شتنبر 2013 نحت رقم ا53039.
338I

SOUQIA GLOBAL SARL AU

SOUQIA GLOBAL  SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SOUQIA GLOBAL SARL AU
وذفكيذة 01 بلفك ف رقم ا79 

وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب
 SOUQIA GLOBAL SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذفكيذة 01 
بلفك ف رقم ا79 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1577ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. SOUQIA GLOBAL SARL AU

وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ت ل  وذحيمة  وذتجيرا   , والذكتراتاة 

ا  والستيرود  وذغير  ذصيلح  وذبضيئع 

وذتصت ر.

وذفكيذة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وذحافن  ا79  رقم  ف  بلفك   01

70000 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات هشيم و ت س اة : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

س اة  و ت  هشيم  وذسات 

داور نن حيفي و ت وعميرا  عنفوته و) 
وذحافن   70000 بيهي  و ت  وشتفكة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

س اة  و ت  هشيم  وذسات 

داور نن حيفي و ت وعميرا  عنفوته و) 
وذحافن   70000 بيهي  و ت  وشتفكة 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا133.

339I

GHALMY CONSEILS SARL AU

 EL KELAA ESTHETIQUE
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

GHALMY CONSEILS SARL AU
 HAY EL BAHJA N° 231 EL

 KELAA DES SRAGHNA ، 43000،
 EL KELAA DES SRAGHNA

MAROC
 EL KELAA ESTHETIQUE SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذنخال رقم 9 وذش ة رقم 1 - 
3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

395ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 غشت   23 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
ودحاتح  افيء  وذسات  ا)  نففيت 
500 حصة وجتميعاة من أصل 500 
كلثفم  وم  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذحت ي بتيريخ 23 غشت 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ب لحة وذسروغنة بتيريخ 02 

ميرس 2022 نحت رقم 96/2022.
340I

KTS CONSEIL

INCEVENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

INCEVENT شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
عالل وذفي�سي مجمع ولحبفس 

2عميرا رقم -21وذطيبق 5.مروكش - 

0055ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125367

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.INCEVENT
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولختميت  ننظام  اإدورا  تشغال 

وألحتوث.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

عالل وذفي�سي مجمع ولحبفس 2عميرا 
0055ا   - 5.مروكش  -21وذطيبق  رقم 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذحتتيني  تففل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذحتتيني  تففل  وذسات 

وذسمالذاة  ا  رقم  وكافد  نجزئة 

0010ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذحتتيني  تففل  وذسات 

وذسمالذاة  ا  رقم  وكافد  نجزئة 

0010ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135615.

341I
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GLOBE FIDUCIAIRE

HUBBLE OPTICS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

GLOBE FIDUCIAIRE
ا1 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 
18 ، 20100، وذتور وذباضيء وملغرب
HUBBLE OPTICS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ٫11 زت ة 
وذ ي�سي إذايس ٫ وذطيبق 5 ش ة 1 ٫ 
وملحيريف ٫ وذتور وذباضيء. - 20370 

وذتور وذباضيء وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7اا19ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تحاين  نم   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذسحامي مرزاق كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 022ا82.
342I

GLOBE FIDUCIAIRE

ALKARAM CONTRATS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
ا1 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 
18 ، 20100، وذتور وذباضيء وملغرب
ALKARAM CONTRATS شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 زت ة 
محمت سماحة, وذطيبق 10, وذش ة 
رقم 57 ,وذتور وذباضيء. - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3131ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALKARAM CONTRATS
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء..
زت ة   77  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذش ة   ,10 وذطيبق  محمت سماحة, 
 20000  - وذباضيء.  ,وذتور   57 رقم 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 
بفسكفرا  وملركز  ولحفومي  عنفوته و) 
وقلام وذنفوصر 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 
بفسكفرا  وملركز  ولحفومي  عنفوته و) 
وقلام وذنفوصر 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 038ا82.
343I

GLOBE FIDUCIAIRE

ALFAQEEH CONTRATS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE

ا1 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 
18 ، 20100، وذتور وذباضيء وملغرب
ALFAQEEH CONTRATS شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 زت ة 
محمت سماحة, وذطيبق 10, وذش ة 
رقم 57 ,وذتور وذباضيء. - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3129ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALFAQEEH CONTRATS
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء..
زت ة   77  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذش ة   ,10 وذطيبق  محمت سماحة, 
 20000  - وذباضيء.  ,وذتور   57 رقم 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 
بفسكفرا  وملركز  ولحفومي  عنفوته و) 
وقلام وذنفوصر 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذرضفوني  وذهيدي  عبت  وذسات 

بفسكفرا  وملركز  ولحفومي  عنفوته و) 
وقلام وذنفوصر 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 039ا82.

344I

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM 

A.N.M Pcs SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE JIRARI ABDESLAM
 RUE DE LA LIBERTE N°17C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
A.N.M Pcs SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وذبروتص 1 نجزئة وذرييض شيرع 
شهات محمت ولحبيب رقم 11 طنجة 

- 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127197
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   17
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 A.N.M : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.Pcs SARL
غرض وذشركة بإ جيز : بيئع والالت 

والستيرود اوذتصت ر.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع  وذرييض  نجزئة   1 وذبروتص 
11 طنجة  شهات محمت ولحبيب رقم 

- 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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20 حصة   : وذسات وملريت محمفد 
ب امة 20.000 درهم ذلحصة .

حصة   50  : وذساتا أحالم وملريت 
ب امة 50.000 درهم ذلحصة .

حصة   20  : وملريت  وذسات محمت 
ب امة 20.000 درهم ذلحصة .

حصة   10  : وملريت  وذساتا تجالء 
ب امة 10.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  محمفد  وملريت  وذسات 
زت ة  رييض  نجزئة   1 وذبروتص  حي 
 11 رقم  ولحبيب  محمت  وذشهات 

طنجة 90000 طنجة وملغرب.
وذساتا أحالم وملريت عنفوته و) حي 
وذطريس  ولخيذق  عبت  زت ة  بفحفت 
رقم 27 طنجة 90000 طنجة وملغرب.
وذسات محمت وملريت عنفوته و) حي 
وذبروتص 1 نجزئة رييض زت ة وذشهات 
طنجة   11 رقم  ولحبيب  محمت 

90000 طنجة وملغرب.
وذساتا تجالء وملريت عنفوته و) حي 
وذبروتص 1 نجزئة رييض زت ة وذشهات 
طنجة   11 رقم  ولحبيب  محمت 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا أحالم وملريت عنفوته و) حي 
وذطريس  ولخيذق  عبت  زت ة  بفحفت 
رقم 27 طنجة 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 179ا.
345I

STE AGACONSEIL SARL

 AL AALAM MINING
CORPORATION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

STE AGACONSEIL SARL
23 شيرع خيذت بن وذفذات حي 

وذتوخلة وكيد ر ، 80000، وكيد ر 
وملغرب

 AL AALAM MINING

CORPORATION شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : وقيمة 

61 ش ة 2 مكتب 1 حتوئق سفس 
وذحي وملحمتي وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
8691ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 
 AL AALAM MINING حل 
لوت  شركة   CORPORATION
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
حتوئق سفس   1 مكتب   2 ش ة   61
وذحي وملحمتي وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب تتاجة ذ فل نهيئي ذلشركة.
ا عين:

عنفوته و)  ا  عبف  افيء  وذسات ا) 
بلفك 101 رقم ا9 حي وذشرف وكيد ر 
كمصفي  ا)  وملغرب  وكيد ر   80000

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 28 أبريل 2022 افي وقيمة 61 
1 حتوئق سفس وذحي  2 مكتب  ش ة 
وكيد ر   80000  - وكيد ر  وملحمتي 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 109672.
346I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

STE MJD COMPEX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT
BUSINESS CONSULTING

زت ة بفرسحات حي وذفتو عميرا بالل 
طيبق والال وذش ة رقم 01 وذحافن ، 

70000، وذحافن وملغرب

STE MJD COMPEX شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 01 

وذطيبق والال شيرع سحات بن عمر 
رقم ا23 نجزئة وذروحة - 70000 

وذحافن وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1275ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MJD COMPEX

ختميت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

؛ نشيط  وذن ل وذبري اوذشحن وذبري 

ت ل وذبر ت وذسريع ؛

ذلبضيئع  اوذتالي  وملحلي  وذن ل 

وذشركة  عن  تايبة  اوألشخيص 

اولجهيت وألخرى ؛

وذفطناة  ولخطفط  تشغال 

اوذتاذاة ذن ل وذبضيئع ؛

احفظ  نحضير  وملبرد  وذن ل 

احتوت  اإدورا  إنشيء  ؛  وألسميك 

وذتحلاب اوذتجمات ؛

وملنتجيت  في  وذحيمة  وذتجيرا 

اوذتفوبل  اوذحسل  وذشيي  وذغذوئاة 

اوذحسل  وذطباحاة  اوألعشيب 

وذطباعي.

وستيرود انصت ر وملنتجيت وذ يئمة 

على وذنبينيت وذطباحاة ؛

اوذزيفت  وذطباحاة  وملنتجيت  باع 

وذنبيناة.

والعشيب  اباع  وذحسل  باع 

وذطباحاة.

 01 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذطيبق والال شيرع سحات بن عمر 
 70000  - وذروحة  نجزئة  ا23  رقم 

وذحافن وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وذف رواي محمت عنفوته و) 
 02 وذفحتا  حي   19 رقم   22 زت ة 

70000 وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذف رواي محمت عنفوته و) 
 02 وذفحتا  حي   19 رقم   22 زت ة 

70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1107/2022.
347I

STE AGACONSEIL SARL

WAFA INTERMEDIATION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

STE AGACONSEIL SARL
23 شيرع خيذت بن وذفذات حي 

وذتوخلة وكيد ر ، 80000، وكيد ر 
وملغرب

 WAFA INTERMEDIATION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : وقيمة 

61 ش ة 2 مكتب 2 حتوئق سفس 
وذحي وملحمتي وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
8689ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   28 وملؤرخ في 
شركة   WAFA INTERMEDIATION
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
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 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
حتوئق سفس   2 مكتب   2 ش ة   61
وذحي وملحمتي وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب تتاجة ذ فل نهيئي ذلشركة.
ا عين:

عنفوته و)  ا  عبف  افيء  وذسات ا) 
بلفك 101 رقم ا9 حي وذشرف وكيد ر 
كمصفي  ا)  وملغرب  وكيد ر   80000

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 28 أبريل 2022 افي وقيمة 61 
2 حتوئق سفس وذحي  2 مكتب  ش ة 
وكيد ر   80000  - وكيد ر  وملحمتي 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 109671.

348I

MODESTO IMMO MARO SARL AU

 MODESTO IMMO MAROC
SARL AU

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 MODESTO IMMO MARO SARL
AU

سيحة وبروهام وذراضيني شيرع سيني 
إقيمة باتهففن II وذطيبق وذثيذث رقم 

82 ، 90000، طنجة وملغرب
 MODESTO IMMO MAROC
SARL AU شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 

وبروهام وذراضيني شيرع سيني إقيمة 
 N82 - وذطيبق وذثيذث II باتهففن

90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127177
في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 MODESTO IMMO MAROC

.SARL AU
وذترايج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذلح ير.
سيحة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وبروهام وذراضيني شيرع سيني إقيمة 
 N82 - وذثيذث  وذطيبق   II باتهففن 

90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 INVERSIONES وذشركة 
BENALUP 2004 SL : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 INVERSIONES وذشركة 
BENALUP 2004 SL عنفوته و) شيرع 
وشبالاي  1011ا  -22و4--  ورجنتين 

وسبيتاي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 FERNANDEZ LEON وذسات 
شيرع  عنفوته و)   JOSE RAMON
وشبالاي  1011ا  -22و4--  ورجنتين 

وسبيتاي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.
349I

ISDM CONSULTING

STE FONDASUD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

وذحافن وملغرب

STE Fondasud شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مفطن 

عميرا ولحيرش رقم 351 محج محمت 

وذسيدس وذش ة 5 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1567ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. Fondasud

محمل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوألشغيل وذحيمة

مفطن   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

عميرا ولحيرش رقم 351 محج محمت 

 70000  - وذحافن   5 وذسيدس وذش ة 

وذحافن وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذكنتياي  خيذت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذكنتياي عنفوته و)  وذسات خيذت 

وذحي   17 رقم  شفقي  وحمت  زت ة 

وذحافن   70000 وذحافن  ولحسني 

وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذكنتياي عنفوته و)  وذسات خيذت 

وذحي   17 رقم  شفقي  وحمت  زت ة 

وذحافن   70000 وذحافن  ولحسني 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1329/2022.

350I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE O H SOLUTIONS

SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

VERSIONCONSULTING

إقيمة وإلحسين عميرا 3 ش ة ا 

 RES AL IHSSANمبراكة مروكش

 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE O H SOLUTIONS

SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 

6 عميرا منصفر 2 والزدهير مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.116635

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2022 أبريل   25 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«  »00.000ا.1 

»1.500.000 درهم« إلى »1.500.000 

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 657ا.

351I
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ISDM CONSULTING

DOMLAAY CENTRE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

وذحافن وملغرب

domlaay centre شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

ولحيرش رقم 351 محج محمت 

وذسيدس وذش ة 5 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا15ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. domlaay centre

نفطين   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوألشخيص  والعتبيريين  وألشخيص 

وذطباحاين

عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

محمت  محج   351 رقم  ولحيرش 

 70000  - وذحافن   5 وذسيدس وذش ة 

وذحافن وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذتوادي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت وذتوادي عنفوته و) 

د  بلفك  وذففيق  نجزئة  وذ تس  حي 
وذحافن   70000 وذحافن   2581 رقم 

وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت وذتوادي عنفوته و) 

حي وذ تس نجزئة وذففيق بلفك د رقم 

2581 وذحافن 70000 وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1315/2022.

352I

SOFICOF

BEDOUIN SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOFICOF

 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،

10000، Rabat MAROC

BEDOUIN SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6 زت ة 

ضي ة وذحفو وذطيبق وذروبع ش ة رقم 

16 وكتول وذربيط وذربيط 10000 

وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160167

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BEDOUIN SARL
نجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
-نفزيع   - ب يذة   - -أذبين  بشكل وذحيم 

سريع ذل هفى
وملحطايت  بجماع  وذ ايم  اعمفمي 
وذشركة  وذتنماة  في  تسيهم  وذتي قت 
اكذوذك وإلنحيش بجماع أتفوعه، باع 
وملبيشرا  وذتجهيزوت  انبيدل  وذشروء، 

أا وذغير وملبيشرا.
زت ة   6  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ضي ة وذحفو وذطيبق وذروبع ش ة رقم 
 10000 وذربيط  وذربيط  وكتول   16

وذربيط وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : وملغرب سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 5000  : بنزوكفر  محمت  وذسات 

ب امة 50 درهم.
 5000  : وذبرهمي  مراون  وذسات 

ب امة 50 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  بنزوكفر  محمت  وذسات 
بني  زت ة  وذسالم  دور  نجزئة   209
 10000 وذربيط  وذسفي�سي  مسكين 

وذربيط وملغرب.
عنفوته و)  وذبرهمي  مراون  وذسات 
رقم 15 زت ة وبن زيتان م ج مكنيس 

10000 وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بنزوكفر  محمت  وذسات 
بني  زت ة  وذسالم  دور  نجزئة   209
 10000 وذربيط  وذسفي�سي  مسكين 

وذربيط وملغرب
عنفوته و)  وذبرهمي  مراون  وذسات 
رقم 15 زت ة وبن زيتان م ج مكنيس 

10000 وملغرب وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 595ا12.

353I

NOTAIRE

 CHINA BUSINESS
CORPORATION

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

NOTAIRE
 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc
 CHINA BUSINESS

CORPORATION شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا16-1 

زت ة وملحرا�سي بفشحاب، - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.131303
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2021 تفتبر   03 في  وملؤرخ 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  حل 
 CHINA BUSINESS وملحتادا 
رأسميذهي  مبلغ   CORPORATION
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وملحرا�سي  زت ة   14-16 وإلجتميعي 
وذباضيء  وذتور   20000  - بفشحاب، 
وملغرب تتاجة ل : وجميع وذشركيء على 

نصفاة وذشركة.
 14-16 وذتصفاة ب  ا حتد م ر 
 20000  - زت ة وملحرا�سي بفشحاب، 

وذتور وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

فؤود لحلف ا عنفوته و)  وذسات ا) 
3ا  رقم   8 زت ة  كيذافرتاي  نجزئة 
وملغرب  وذتوروذباضيء   20150

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

دجنبر 2021 نحت رقم 803811.
354I
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FIDUCIARE ECF

EXTRA PROM
إعالن متحتد وذ روروت

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 16ا

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

EXTRA PROM »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 6ا شيرع 
وذزرقطفني وذطي بق 2 رقم 6 - - وذتور 

وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
71139ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
حصة   500 نففيت  على  وملفوف ة 
وجتميعاة ذلسات هفور خيذت ذصيلح 

وذسات عرسة بفعبات
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وست يذة وذسات هفور خيذت من تساير 

وذشركة
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 
إلى  محتادا  مسئفذاة  لوت  شركة 
شركة لوت مسئفذاة محتادا لوت 

شريك احات
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
لوت  شركة  شكل  ذتيهي  وذشركة 
وذشريك  دوت  محتادا  مسؤاذاة 
وذ فوتين  ستحكمهي  اوذتي  وذفحات 
وملحمفل بهي في وململكة وملغرباة اهذو 

وذنظيم وألسي�سي.
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
 تم وملسيهمة وذن ت ة ذهذه وذشركة 
من خالل: وذسات عرسة بفعبات ميئة 

أذف درهم .... 100.000.00 درهم
على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 
بفعبات  عرسة  وذسات  تحاين  مي لي: 
صروحة  اوذذي  صرح  مسايراحات 

ب بفل وذفظيئف وملذكفرا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا10ا82.

355I

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

ATLANTIQUE HORIZON
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
ATLANTIQUE HORIZON شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 
رقم 06 ش ة رقم 09 وذطيبق وذتيني 
وقيمة مفتيح وذروحة 03 - 6000ا 

وسفي وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12781

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ATLANTIQUE HORIZON
وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

م هى -مطحم, سفرف كيمب.
عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق وذتيني   09 06 ش ة رقم  رقم 
6000ا   -  03 وذروحة  مفتيح  وقيمة 

وسفي وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات دغاجة جميل : 500 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  جميل  دغاجة  وذسات 
وقيمة   02 طيبق   09 ش ة   06 عميرا 
وسفي  6000ا   03 وذروحة  مفتيح 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  جميل  دغاجة  وذسات 
وقيمة   02 طيبق   09 ش ة   06 عميرا 
وسفي  6000ا   03 وذروحة  مفتيح 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بآسفي بتيريخ - نحت رقم -.

356I

COMPT NET

عالم ديستريبيسيون
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

COMPT NET
 27RUE CASABLANCA 2 EME
 ETAGE APPARTEMENT NR 3 ،

60000، OUJDA MAROC
عيذم ديستر بيسافن شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذحفتاة نجزئة مفهفب طريق هزور 
رقم 1 - 60000 اجتا وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.38015

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم نحفيل   2022 ميي   16 وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
»شيرع وذحفتاة نجزئة مفهفب طريق 
60000 اجتا وملغرب«   -  1 هزور رقم 
إلى »حي وذهتى طريق وبن عيبت ن رقم 

5 - 60000 اجتا وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 358.

357I

GLOBE FIDUCIAIRE

HUBBLE OPTICS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE

ا1 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 

18 ، 20100، وذتور وذباضيء وملغرب

HUBBLE OPTICS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ٫11 زت ة 

وذ ي�سي إذايس ٫ وذطيبق 5 ش ة 1 ٫ 

وملحيريف ٫ وذتور وذباضيء. - 20370 

وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

7اا19ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 ميي   26 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وحمت حمتي  وذسات  ا)  نففيت 

200 حصة  وذصتق وحمت ولجفهري 

حصة   200 أصل  من  وجتميعاة 

مرزاق وذسحامي  ذفيئتا وذسات  ا) 

بتيريخ 26 ميي 2021.
فاصل مرزاق  نففيت وذسات  ا) 

وجتميعاة  حصة   100 وذسحامي 

حصة ذفيئتا وذسات   100 من أصل 

ميي   26  ا) مرزاق وذسحامي بتيريخ 

.2021

وذسحامي تتى  نففيت وذسات  ا) 

من  وجتميعاة  حصة   100 مرزاق 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   100 أصل 

ميي   26 بتيريخ  وذسحامي  مرزاق 

.2021

نففيت وذسات  ا) وذسحامي أرييم 

من  وجتميعاة  حصة   100 مرزاق 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   100 أصل 

ميي   26 بتيريخ  وذسحامي  مرزاق 

.2021

وذسحامي  وذسات  ا)  نففيت 

100 حصة وجتميعاة  محمت مرزاق 

حصة ذفيئتا وذسات   100 من أصل 

ميي   26  ا) مرزاق وذسحامي بتيريخ 

.2021
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وذسحامي  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة  أحمت مرزاق 
حصة ذفيئتا وذسات   100 من أصل 
ميي   26  ا) مرزاق وذسحامي بتيريخ 

.2021
نففيت وذسات  ا) وذسحامي ريامي 
سيجي 100 حصة وجتميعاة من أصل 
100 حصة ذفيئتا وذسات  ا) مرزاق 

وذسحامي بتيريخ 26 ميي 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 022ا82.

358I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

AL IRAQI LIL IAAMAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
AL IRAQI LIL IAAMAR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 82 زت ة 
سفماة وقيمة شهرزود 1 وذطيبق 3 
رقم 13 وذنخال - 0 وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2569ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 AL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.IRAQI LIL IAAMAR

والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 
وذح يري.

زت ة   82  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 3 وذطيبق   1 وقيمة شهرزود  سفماة 

رقم 13 وذنخال - 0 وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وتتري  طالل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وتتري  طالل  وذسات 
زواية زت ة وبن فيرس ا وبف وسحيق 
5 ش ة  وذفجيج عميرا راييل وذطيبق 

10 0 وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وتتري  طالل  وذسات 
زواية زت ة وبن فيرس ا وبف وسحيق 
5 ش ة  وذفجيج عميرا راييل وذطيبق 

10 0 وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823701.

359I

ISDM CONSULTING

AMINECC GROUP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

وذحافن وملغرب
Aminecc group شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مفطن 
بحميرا ولحيرش رقم 351 شيرع 

محمت وذسيدس وذش ة 05 وذحافن - 
70000 وذحافن وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1503ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. Aminecc group
ا  وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وعميل وخرى .
مفطن   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بحميرا ولحيرش رقم 351 شيرع محمت 
وذسيدس وذش ة 05 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 000.000.ا 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات خيذت ومين : 30.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 10.000  : ومين  لحسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات خيذت ومين عنفوته و) زت ة 
 72000 وذسميرا   5 رقم  نحنيات 

وذسميرا وملغرب .
عنفوته و)  ومين  لحسن  وذسات 
 615 رقم  فيء  بلفك  وذفحتا  نجزئة 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات خيذت ومين عنفوته و) زت ة 
 72000 وذسميرا   5 رقم  نحنيات 

وذسميرا وملغرب
عنفوته و)  ومين  لحسن  وذسات 
 615 رقم  فيء  بلفك  وذفحتا  نجزئة 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1282/2022.

360I

A. SAAIDI CONSULTANTS

COSTA SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

A. SAAIDI CONSULTANTS

 CASABLANCA - 4, PLACE

 MARECHAL MAROC، 20070،

CASABLANCA MAROC

COSTA SERVICES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق وذتيسع 
رقم 92 - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا628ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 

لوت  شركة   COSTA SERVICES

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق وذتيسع رقم 

وملغرب  وذباضيء  وذتور   20000  -  92

تتاجة ل:ذم نكن وذشركة قيدرا على 

من  نأسست  وذذي  وذغرض  نح اق 

أجله.

ا عين:

ا  مت فني  عثمين  وذسات ا) 

عين  د فتز  شيرع   23 عنفوته و) 

وملغرب  وذتور وذباضيء   20000 د يب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 ،265 افي   2022 أبريل   26 بتيريخ 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق وذتيسع رقم 

92 - 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 833931.

361I
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FIDUHOUSE

ADDICT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

FIDUHOUSE

رقم 6 مكينب طابة زت ة غسين 

كنفيني ، 30000، فيس وملغرب

ADDICT شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع زواية 

أختير اشيرع خلال مطرون إقيمة 

جنين فيس - 30000 فيس وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.57757

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 ن رر حل  28 دجنبر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 60.000 رأسميذهي  مبلغ   ADDICT

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مطرون  خلال  اشيرع  أختير  زواية 

فيس   30000  - فيس  جنين  إقيمة 

وذشركة ذم نزوال   : وملغرب تتاجة ل 

أي نشيط منذ نأسيسهي.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

مطرون  خلال  اشيرع  أختير  زواية 

فيس   30000  - فيس  جنين  إقيمة 

وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) سكانة ب يلي ا عنفوته و) 

طريق صفرا كالفمتر 5 30000 فيس 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 05 ميي 2022 

نحت رقم 2372.

362I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

WALFIZRI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين ممثل قيتفني ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
WALFIZRI »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: حي 

وذنهضة 01 رقم 3ا10 - - وذتوخلة 
وملغرب.

»تحاين ممثل قيتفني ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.18755
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
انبحي   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
تحاين  ن رر  جتد  ذتحاين مسير  ن) 

وملمثل  ن) وذ يتفني  ن): 
- محيي نحامة

- وحمف ولحسين
- - شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت وذشريك وذفحات وذكيئن م رهي 

وإلجتميعي ب: - - - -
عنت  وذتجيري  وذسجل  رقم 

والقتضيء:
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 821/2022.
363I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE INSTITUTION AL
OUTROJJA PRIVEE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC
 SOCIETE INSTITUTION AL

OUTROJJA PRIVEE SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

ودمين رقم اA/10 و ت ملفل عميذة 

وتزكين و ت ملفل - 86150 و ت 

ملفل وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.9081

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 03 فبرو ر  وملؤرخ في 

أ ت  وذسات ا)  ذلشركة  مسير جت ت 

فتاو نحامة كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل  ا1  بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 708.

364I

FIDUCIAIRE BAMMOU

NIRMINE DIESEL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU

 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et

 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc

NIRMINE DIESEL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية شيرع 

والست الل ا شيرع وملرسة إقيمة ذبرال 

أ مكتب رقم 08 - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65035

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NIRMINE DIESEL
صايتة ا   : غرض وذشركة بإ جيز 

نصلاو وذسايروت
قطع  أا  إكسسفوروت  نيجر 

وذسايروت
زواية   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وملرسة  شيرع  ا  والست الل  شيرع 
إقيمة ذبرال أ مكتب رقم 08 - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : ذشهب  هشيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ذشهب  هشيم  وذسات 
عميرا 61 وذش ة 17 وملغرب وذحربي د 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ذشهب  هشيم  وذسات 
عميرا 61 وذش ة 17 وملغرب وذحربي د 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 21 أبريل 

2022 نحت رقم 91130.
365I

 GROUPE SCOLAIRE HARVARD ACADEMY 

PRIVEE

 GROUPE SCOLAIRE  
 HARVARD ACADEMY

PRIVEE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 GROUPE SCOLAIRE HARVARD
ACADEMY PRIVEE
نجزئة وذبركة رقم 103
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جميعة حت وذسفوذم وقلام برشات. ، 

02ا26، برشات وملغرب

 GROUPE SCOLAIRE HARVARD 

ACADEMY PRIVEE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذبركة رقم 103جميعة حت وذسفوذم 

. - 02ا26 وقلام برشات وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

16591

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 GROUPE SCOLAIRE HARVARD

.ACADEMY PRIVEE

-وذتحلام   : غرض وذشركة بإ جيز 

لجماع  ولخصف�سي  اوذتكفين 

–وعتودي  –وبتتوئي  وملستفييت 

ثيتفي نيهالي اوذراض- وذتكفين وملنهي 

اوذتكفين وملستمر
م رر  كل  انشر  اطبيعة  -وعتود 

بماتون  أامرنبط  خيص  دذال  اكل 

وذتحلام ا وذتكفين.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

103جميعة حت وذسفوذم  وذبركة رقم 

. - 02ا26 وقلام برشات وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وحمت  ولحسيني  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسيني وحمت عنفوته و) 
20ا20  بفذف  دريمنت  زت ة   98

وذباضيء وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ولحسيني وحمت عنفوته و) 
20ا20  بفذف  دريمنت  زت ة   98

وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 58ا.
366I

FIDIHEB

WÄNTOOLS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDIHEB
9ا1 شيرع الذة وذايقفا ، 20000، 

CASABLANCA وملغرب
WÄNTOOLS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا6 عبت 

هللا وملاتواي وذطيبق 1 وذش ة 
2 وذتور وذباضيء - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا29ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.WÄNTOOLS
غرض وذشركة بإ جيز : والسترود ا 

وذتصت ر
وذتجيرا وذفطناة ا وذتاذاة.

عبت  ا6   : عنفون ومل ر والجتميعي 

هللا وملاتواي وذطيبق 1 وذش ة 2 وذتور 
وذباضيء  وذتور   20000  - وذباضيء 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : اودي  بشرى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  اودي  بشرى  وذساتا 
 2 بلفك  وذ رية  حي  مفمن  ساتي 
زت ة ولحت باة رقم 88 20000 وذتور 

ذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  اودي  بشرى  وذساتا 
 2 بلفك  وذ رية  حي  مفمن  ساتي 
زت ة ولحت باة رقم 88 20000 وذتور 

ذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823961.
367I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

كونستريكسون مناجمنت 
آند ديفلوبمون أوف د نورثـ  

ـصإمدن
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زواية شيرع محمت ولخيمس ا شيرع 
وبن كثير إقيمة داس ميرس رقم اا ، 

90000، طنجة وملغرب
كفنستر كسفن منيجمنت آتت 

د فلفبمفن أاف د تفرثـ ـ صإمتن 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مفطنة 

ذتى إ زيتام بيزتيس سنتر :8 شيرع 
وذكنتي عميرا سيتتي كالرو II وذطيبق 

7 رقم 17 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127163

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
آتت  منيجمنت  كفنستر كسفن 

د فلفبمفن أاف د تفرث ـ ـصإمتن.
تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملشيريع
والستشيرا في نتبير وملشيريع

وإلنحيش وذح يري.
مفطنة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع   8: ذتى إ زيتام بيزتيس سنتر 
وذطيبق   II وذكنتي عميرا سيتتي كالرو 

7 رقم 17 - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
500 حصة   : وذشركة إأ هفذت نغ 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  هفذت نغ  إأ  وذشركة 
سنتر  بيزتيس  إ زيتام  ذتى  مفطنة 
وذكنتي عميرا سيتتي كالرو  شيرع   8:
طنجة   90000  17 رقم   7 وذطيبق   II

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  اوعظ  عمر  وذسات 
 2X2W7H الفيل  شيرع  265.ا8أ 

كاباك كنتو
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 7ا2536.
368I
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FIDUCIAIRE DARALHISBA

ONIN PRO شركة
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

FIDUCIAIRE DARALHISBA
 BV HASSAN II TISSIR 132
 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
شركة ONIN PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 محج 

مرس وذسلطين وذطيبق والال وذش ة 
رقم 3 وذتور وذباضيء - 20130 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.522563

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذتريساة  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   500 وذفكالي 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 
ميي   06 بتيريخ  وذفردي  عبتوذصمت 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 157ا82.
369I

GESTION ALJANOUB

BONESCA MAROC
إعالن متحتد وذ روروت

GESTION ALJANOUB
زت ة نطفون حي وذسحيدا عميرا رقم 
2 وذطيبق وذثيذث وذحافن ، 70000، 

وذحافن وملغرب
BONESCA MAROC »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

رقم X 378 مت نة 25 ميرس وذحافن 
- 70000 وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
0511ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
500 حصة وجتميعاة من  -1نففيت 
ذصيلح  زهير  مامفن  وذسات  طرف 
-2نحفيل  ولجحفري  وحمت  وذسات 
شركة  من  ذشركة  وذ يتفني  وذشكل 
بشريك  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  ولى  احات 
وملحتادا -3وب يء وذسات مامفن زهير 
بصفته مسير ذشركة اتحاين وذسات 
وحمت ولجحفري مسير ذشركة ملتا غير 

محتادا مع والمضيء وملنفصل
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1-7-6 ا ا1: وذذي  نص 
حصة   500 7-6نففيت  مي لي:  على 
مامفن  وذسات  من طرف  وجتميعاة 
زهير ذصيلح وذسات وحمت ولجحفري 
ذشركة  وذ يتفني  وذشكل  -1نحفيل 
من شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
لوت  شركة  ولى  احات  بشريك 
وملسؤاذاة وملحتادا -14وب يء وذسات 
ذشركة  مسير  بصفته  زهير  مامفن 
اتحاين وذسات وحمت ولجحفري مسير 
ذشركة ملتا غير محتادا مع والمضيء 

وملنفصل
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 2022/ا136.
370I

Dilegis Premium Service

ETS EL BANAOUNE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
ETS EL BANAOUNE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع بير 
وتزورن، طيبق 11, مكتب رقم 21 - 

20520 وذتور وذباضيء وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.165601

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 16 فبرو ر 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
مكتب   ,11 طيبق  »شيرع بير وتزورن، 
وذباضيء  وذتور   20520  -  21 رقم 
زركتفني،  شيرع  »1ا,  إلى  وملغرب« 
وذتور   20370  -  37 مكتب   ,7 طيبق 

وذباضيء وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا2  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 9ااا81.
371I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

S.G.P.O
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

S.G.P.O شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مركز 
وذرييض 61، شيرع الذة  يقفت 

امصطفىيملحيني رقم 69 وذطيبق 
وذثيني - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2291ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.S.G.P.O
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوذتنظام  وإلدورا  في  والستشيروت 

اوذتساير.
مركز   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
الذة  يقفت  شيرع   ،61 وذرييض 
وذطيبق   69 رقم  امصطفىيملحيني 
وذثيني - 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
150 حصة   : وذساتا فينن غريب 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 LOCKNESS وذشركة 
HOLDING : 330 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .
 LIONS HOLDING وذشركة 
درهم   100 ب امة  حصة   : 520

ذلحصة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  غريب  فينن  وذساتا 
زواية شيرع فيل اذت عمير ا جبل   92
 10000 وكتول   08 ش ة  مف�سى 

وذربيط وملغرب.
 LOCKNESS وذشركة 
وذ ناطرا  عنفوته و)   HOLDING

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
 LIONS HOLDING وذشركة 
عنفوته و) وذتور وذباضيء 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  غريب  فينن  وذساتا 
زواية شيرع فيل اذت عمير ا جبل   92
 10000 وكتول   08 ش ة  مف�سى 

وذربيط وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 15876.

372I
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MISAGROUP

JARDA PADEL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MISAGROUP
 AV LALLA YACOUT ANGLE
 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62 61 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

JARDA PADEL شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 61 شيرع 
الذة وذايقفت ن يطع مصطفى وملحيني 
وذطيبق وذثيني رقم 62 - 20100 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2915ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 JARDA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.PADEL
وذنشيط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذريي�سي اوذفني.
61 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
الذة وذايقفت ن يطع مصطفى وملحيني 
وذطيبق وذثيني رقم 62 - 20100 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.500.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
 200  : وذسات إسميعال وذت فري 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 200  : حماتاش  مهتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 200  : وذت فري  مهتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 600  : وذسات  فسف حمزا بنبلة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذت فري  إسميعال  وذسات 
وقيمة  ولجيهيني  زت ة   8 عنفوته و) 
وذباضيء  وملحيريف   2 طيبق  تفرية 

20100 وذتوروذباضيء وملغرب.
وذسات مهتي وذت فري عنفوته و) 
تفرية طيبق  وقيمة  ولجيهيني  زت ة   8
 20100 وذباضيء  وملحيريف   2

وذتوروذباضيء وملغرب.
بنبلة  حمزا  وذسات  فسف 
و كيتيز  نجزئة  ا  فاال  عنفوته و) 

مروكش 20100 مروكش وملغرب.
وذسات مهتي حماتاش عنفوته و) 
نيركة   36 رقم   2 ولحسناة  نجزئة 

مروكش 20100 مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذت فري  إسميعال  وذسات 
وقيمة  ولجيهيني  زت ة   8 عنفوته و) 
وذباضيء  وملحيريف   2 طيبق  تفرية 

20100 وذتوروذباضيء وملغرب
وذسات مهتي وذت فري عنفوته و) 
تفرية طيبق  وقيمة  ولجيهيني  زت ة   8
 20100 وذباضيء  وملحيريف   2

وذتوروذباضيء وملغرب
بنبلة  حمزا  وذسات  فسف 
و كيتيز  نجزئة  ا  فاال  عنفوته و) 

مروكش 20100 مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 5ا8239.
373I

مكتب وملحيسبة

RDAK CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

مكتب وملحيسبة
شيرع جفن كاناتي عميرا أعروب 
وذطيبق وألال رقم با ، 35000، 

نيزا وملغرب
RDAK CONSULTING شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : حي 
والتتذس مجمفعة 5 مرجع مفالي 
شريف نيزا - 35000 نيزا وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.3667
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  10 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت   RDAK CONSULTING
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
وإلجتميعي حي  درهم اعنفون م رهي 
مفالي  مرجع   5 مجمفعة  والتتذس 
وملغرب  نيزا   35000  - نيزا  شريف 

تتاجة ذحتم وملرداد ة.
ا عين:

وذسات ا) حمات قجيج ا عنفوته و) 
وذتور  زت ة  وذحربي  وملغرب  حي  ا6 
وملغرب  نيزا   35000 نيزا  وذباضيء 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
حي  افي   2022 فبرو ر   10 بتيريخ 
مفالي  مرجع   5 مجمفعة  والتتذس 

شريف نيزا - 35000 نيزا وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 201.

374I

مكتب وملحيسبة

SANAE CONFECTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

مكتب وملحيسبة
شيرع جفن كاناتي عميرا أعروب 
وذطيبق وألال رقم با ، 35000، 

نيزا وملغرب
SANAE CONFECTION شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وذ تس 1 
مجمفعة 3 رقم 130 نيزا - 35000 

نيزا وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21اا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  21 فبرو ر  وملؤرخ في 
SANAE CONFECTION شركة لوت 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
نيزا   130 رقم   3 1 مجمفعة  وذ تس 
ذحتم  تتاجة  وملغرب  نيزا   35000  -

وملرداد ة.
ا عين:

ا  وذفجتي  يسير  وذسات ا) 
والال  وذت تم   10 رقم  عنفوته و) 
نيزا   35000 وذحلاي  نيزا  وذكفشة 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 21 فبرو ر 2022 افي وذ تس 1 
 35000  - نيزا   130 رقم   3 مجمفعة 

نيزا وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 202.
375I

FIDIHEB

2MAI TRAVAUX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDIHEB
9ا1 شيرع الذة وذايقفا ، 20000، 

CASABLANCA وملغرب
2MAI TRAVAUX شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 
ذابرتي وذطيبق 3 وذش ة 5 وذتور 
وذباضيء - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
06267ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   06 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
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 2MAI TRAVAUX وذفحات  وذشريك 
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
زت ة   10 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
وذتور   5 وذش ة   3 وذطيبق  ذابرتي 
وذباضيء  وذتور   20000  - وذباضيء 
ذم ننجز وذشركة   : وملغرب تتاجة ل 
وذهتف وملطلفب منهي اذم ن م بيي باع 

وا نشيط منت نيسيسهي.
زت ة   10 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
 20000  -  5 وذش ة   3 ذابرتي وذطيبق 

وذتر وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  ذبرمي  وذرحام  عبت  وذسات ا) 
وذرقم  وذحلاي  ذيسيسفة  عنفوته و) 
وملغرب  وذباضيء  وذتور   20000  267

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
وذتور   267 ذيسيسفة وذحلاي وذرقم   :

وذباضيء
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823611.
376I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

2A H TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

2A H TRAV شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر مفي 
نتيغفست كلمامة - 52000 كلمامة 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
رفع  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 

من  أي  درهم«  »00.000ا.1 
 1.500.000« إلى  درهم«   100.000«
ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
16 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 293.
377I

ESPERE CONSULTING

GRANITO TRAVAUX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ESPERE CONSULTING
 TIKIOUINE AGADIR E99 2EME
 ETAGE ZAITOUNE TIKIOUINE

 AGADIR، 80652، AGADIR
MAROC

GRANITO TRAVAUX شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذثيني رقم 261 ففق وذكت ة نكفين 

وكيد ر - 80652 أكيد ر وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

01ا51
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   22
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GRANITO TRAVAUX
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة أا تشيات ة.
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ففق وذكت ة نكفين   261 وذثيني رقم 

وكيد ر - 80652 أكيد ر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 2.500  : وذ صير  و فب  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 2.500  : هشيم  ولحسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذ صير  و فب  وذسات 
رقم 363 شيرع نفياين داور بن وذشاخ 

وذتمساة 80000 و ت ملفل وملغرب.

عنفوته و)  هشيم  ولحسن  وذسات 
وزرا  حي وسييس   210 رقم   7 بلفك 

80000 و ت ملفل وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذ صير  و فب  وذسات 
رقم 363 شيرع نفياين داور بن وذشاخ 

وذتمساة 80000 و ت ملفل وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم ا10979.

378I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

B.E.T.G.C.A
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

B.E.T.G.C.A شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

حرت غريس علفي كلمامة - 52000 

كلمامة وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

رفع  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 

من  أي  درهم«   1.800.000«

»2.200.000 درهم« إلى »000.000.ا 

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

16 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 291.

379I

universal gestion

STE MAYARZ IT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

universal gestion

وقيمة وبن عطاة وذطيبق وذثيني رقم 

7 جليز مروكش ، 0000ا، مروكش 

وملغرب

STE MAYARZ IT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عملاة 
وذهتى مبنى 13 ش ة 6 وذطيبق وألال 

إزدهير - 0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125089

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAYARZ IT

نركاب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

شبكيت وذكيبالت اأتظمة وملروقبة

نيجر أجهزا وذكمبافنر

وستيرود انصت ر.

عملاة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذهتى مبنى 13 ش ة 6 وذطيبق وألال 

إزدهير - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 50  : وذسات وذسات زيتفني عصيم 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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حصة   50  : وذسات بنحزاز جفود 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عصيم  زيتفني  وذسات  وذسات 
 13 مبنى  وذهتى  عملاة  عنفوته و) 
0000ا  6 وذطيبق وألال إزدهير  ش ة 

مروكش وملغرب.
جفود  بنحزاز  وذسات  وذسات 
عنفوته و) الفيل 23027 ذفيل كنتو .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عصيم  زيتفني  وذسات  وذسات 
 13 مبنى  وذهتى  عملاة  عنفوته و) 
0000ا  6 وذطيبق وألال إزدهير  ش ة 

مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 8ا1353.
380I

universal gestion

ATLAS DIFFUSION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

universal gestion
وقيمة وبن عطاة وذطيبق وذثيني رقم 
7 جليز مروكش ، 0000ا، مروكش 

وملغرب
ATLAS DIFFUSION شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مركز 

زينيت ذألعميل شيرع مسلم نجزئة 
بفكير وذطيبق وذثيذث رقم ا1 - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا2ا12
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 ميرس   03
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ATLAS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
. DIFFUSION

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
متوفئ

تساير ولختميت .
مركز   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نجزئة  مسلم  شيرع  ذألعميل  زينيت 
بفكير وذطيبق وذثيذث رقم ا1 - 0000ا 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذسات جيرام ميشال جييسفن 
80 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات أعظام حفرية : 20 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
جييسفن  ميشال  جيرام  وذسات 
بفنيي  دي  شفمين   11 عنفوته و) 

83120 سين مكسام فرنسي .
وذساتا أعظام حفرية عنفوته و) 
وذطيبق   133 مبنى   1 سحيدا  دور 
وألر�سي ش ة ا رييض وذسالم 0000ا 

مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
جييسفن  ميشال  جيرام  وذسات 
بفنيي  دي  شفمين   11 عنفوته و) 

83120 سين مكسام فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل  ا0  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 63اا13.
381I

FIDUCIAIRE NOOR

 ASSURANCES ZALLAKA
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FIDUCIAIRE NOOR
 B P N° : 1163 , ALQODS,
 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 ASSURANCES ZALLAKA SARL
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 18شيرع 
محمت وذسيدس - 25000 خريبكة 

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.3555

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 21 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 25000  - »18شيرع محمت وذسيدس 
خريبكة وملغرب« إلى »ا1 حي ومل يامة 
 - وذسيدس  محمت  شيرع  زت ةا 

25000 خريبكة وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   22 والبتتوئاة بخريبكة بتيريخ 

2022 نحت رقم 182.
382I

JURIS

MONTAIN QUAD TANGER
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

JURIS
. ، 90000، طنجة مغرب

 MONTAIN QUAD TANGER
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مركب 

وبن بطفطة طيبق 3 رقم 62 طريق 
نطفون - 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127101

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MONTAIN QUAD TANGER
غرض وذشركة بإ جيز : باع شروء ا 

كروء دروجيت ربيعاة.
مركب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
طريق   62 رقم   3 وبن بطفطة طيبق 

نطفون - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 JOHANN ميذاط  وذسات  فهين 
 100 ب امة  حصة   MALET : 100

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 JOHANN ميذاط  وذسات  فهين 
وذكفذفتال  شيرع  عنفوته و)   MALET

فيباين 166ا9 فيذفتطفن فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 JOHANN ميذاط  وذسات  فهين 
وذكفذفتال  شيرع  عنفوته و)   MALET

فيباين 166ا9 فيذفتطفن فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253582.
383I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE INME RAY DE
MULTISERVICE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

ن لاص هتف وذشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC
 STE INME RAY DE

MULTISERVICE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي وذطريق 
وذفطني رقم 13 وذروشات ة ولخنك 
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وذروشات ة - 52000 وذروشات ة 
وملغرب.

ن لاص هتف وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم حذف   2022 أبريل   23 وملؤرخ في 
وألنشطة وذتيذاة من نشيط وذشركة 

ولحيلي :
تزل سايحي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
16 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 292/2022.
384I

SOUSS-FISC SARL

 SOCIETE BATTERIE
SYSTEME

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

SOUSS-FISC SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D›INEZGANE AIT MELLOUL،
86350، INEZGANE MAROC

 SOCIETE BATTERIE SYSTEME
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي متجر رقم 

ا1 عميرا مختير وذسف�سي شيرع 
عبت وذرحام بفعبات وكيد ر - 80000 

أكيد ر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
51365

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
.SOCIETE BATTERIE SYSTEME

ا  باع   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
تسفيق جماع وتفوع وذبطيرييت اقطع 

غاير وذسايروت
-إصالح ا صايتة ا تحبئة اشحن 

جماع وتفوع بطيرييت وذسايروت 
وذحملايت  جماع  عيمة  -ابصفة 
وملتحل ة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 

بأغروض و ذشركة.
متجر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ا1 عميرا مختير وذسف�سي شيرع  رقم 
عبت وذرحام بفعبات وكيد ر - 80000 

أكيد ر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذنسامي  محمت  مفالى  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذنسامي  محمت  مفالى  وذسات 
وففذكي   11 رقم   575 زت ة  عنفوته و) 
وكيد ر   80000 و روك بفركين وكيد ر 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذنسامي  محمت  مفالى  وذسات 
وففذكي   11 رقم   575 زت ة  عنفوته و) 
وكيد ر   80000 و روك بفركين وكيد ر 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 109752.
385I

Pizza home

بيتزا هوم
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Pizza home
شيرع جبل نتغين إقيمة وذرشيد 

طب ة 02 رقم ا0 ، 93000، نطفون 

وملغرب

باتزو هفم شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع جبل 

نتغين إقيمة وذرشيد طيبق 2 رقم ا 

نطفون - 93000 نطفون وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا313

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

باتزو   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

هفم.

غرض وذشركة بإ جيز : مطحم.

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع جبل 
ا  رقم   2 نتغين إقيمة وذرشيد طيبق 

نطفون - 93000 نطفون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  جميل  وذسات  فسف 
شيرع جبل نتغين زت ة 9 رقم 10 ط 

ا0 93000 نطفون وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  جميل  وذسات  فسف 
شيرع جبل نتغين زت ة 9 رقم 10 ط 

ا0 93000 نطفون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   31 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2022 نحت رقم 952.

386I

TAWTINE

شركة توطين
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

TAWTINE
 RDC 22 HAY EL MOURABITINE
 RUE SABOU BLOC4 ، 35000،

TAZA MAROC
شركة نفطين شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وألر�سي 22 حي وملروبطين شيرع سبف 
بلفك ا - 35000 نيزا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
39ا6

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 25  ني ر 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

نفطين.
نفطين   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
م ر وذشركيت ا وألشخيص وذذوناين 

بم رهي وإلجتميعي.
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
حي وملروبطين شيرع سبف   22 وألر�سي 

بلفك ا - 35000 نيزا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذسات أ ت نامشير ن زيت 
حصة ب امة 50.000 درهم ذلحصة .

 500  : غزالن  بفقالل  وذساتا 
حصة ب امة 50.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
زيت  نامشير ن  أ ت  وذسات 
 7 ش ة   137 شيرع طنجة  عنفوته و) 

35000 نيزا وملغرب.
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وذساتا بفقالل غزالن عنفوته و) 
نيزا   35000 وذففيق  نجزئة   561

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
زيت  نامشير ن  أ ت  وذسات 
 7 ش ة   137 شيرع طنجة  عنفوته و) 

35000 نيزا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   15 بتيريخ  بتيزا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 113.
387I

FIDUTRACO CONSULTING

ORLOVIA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
Orlovia شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 زت ة 

وذصنفبر وذش ة 12 وذطيبق وذروبع - 
2130 وذتوروذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

92521ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 01 ميرس  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 50.000 رأسميذهي  مبلغ   Orlovia
 2 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
وذطيبق   12 وذش ة  وذصنفبر  زت ة 
وملغرب  وذتوروذباضيء   2130  - وذروبع 

تتاجة ل : عتم مرداد ة نشيطهي.
وقيمة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
15 ساتي  رقم   5 عميرى   8 عبير مج 

مفمن - - وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  وذكنيني  سيرا  وذسات ا) 
 5 8 عميرى  عنفوته و) وقيمة عبير مج 
رقم 15 ساتي مفمن - وذتوروذباضيء 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 820029.

388I

ste united consulting

PHARMACIE FARES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

PHARMACIE FARES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

 N° 238 اعنفون م رهي وإلجتميعي

 R4 HOFRAT BENSLIMANE FES -

30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72555

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 01  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. PHARMACIE FARES

صاتذاة   : غرض وذشركة بإ جيز 

شروء وذباع.وذتصناع اوالستيرود

لجماع  وذتسفيق  اوذتصت ر 

وملنتجيت

وذطباة.مستحضروت وذتجمال

وذصاتالتاة  وملستحضروت 

وذنبيناة.

تبيتي.حافوني  أصل  وذغذوئاة.من 
أا

نركابي ذالستختوم وذبشري
اوذباطري.. .

 N° 238  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 R4 HOFRAT BENSLIMANE FES -

30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
 10.000  : ودريس  فيرس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ودريس  فيرس  وذسات 
نجزئة رييض  يسمين طريق   32 رقم 
فلس   30000 فيس  وذش ف  عين 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ودريس  فيرس  وذسات 
نجزئة رييض  يسمين طريق   32 رقم 
فلس   30000 فيس  وذش ف  عين 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 2153/2022.

389I

FIDUTRACO CONSULTING

AI RASS METAL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC
AI RASS METAL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 زت ة 

وذصنفبر وذش ة 12 وذطيبق وذروبع - 
2130 وذتوروذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

89087ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  22 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق   12 زت ة وذصنفبر وذش ة   2«

2130 وذتوروذباضيء وملغرب«   - وذروبع 

وملكي  ساتي  بلت ة   318 غ  »غ  إلى 

برشات   -  -  122 نجزئة  و كفبيغك 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823207.

390I

كيفجات

BATIMENTS OUM HANI 2

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

كيفجات

86 زت ة 165 مجمفعة *ه* حي 

والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب

 BATIMENTS OUM HANI 2

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذصفيء 51، شيرع رحيل وملسكاني، 

وذطيبق وذثيذث، رقم 13 - 80ا20 

وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

0765ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وملجات  عبت  وذسات  ا)  نففيت 

نحميد 1 حصة وجتميعاة من أصل 1 

حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت وذرحام 

جيمع بتيريخ 13 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 177ا82.

391I
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كيفجات

BATIMENTS OUM HANI 2
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

كيفجات
86 زت ة 165 مجمفعة *ه* حي 
والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 BATIMENTS OUM HANI 2
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

ا عنفون م رهي والجتميعي نجزئة 
وذصفيء 51، شيرع رحيل وملسكاني، 
وذطيبق وذثيذث، رقم 13 - 80ا20 

وذتور وذباضيء .
نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
0765ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم نحفيل   2022 ميي   13 وملؤرخ في 
وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا« إلى »شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 177ا82.
392I

SAGASUD

CAFE AUSTRAM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SAGASUD
شيرع والمير مفالي عبت هللا رقم 23 
 LAAYOUNE، 70000، وذحافن

LAAYOUNE وملغرب
CAFE AUSTRAM شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مشراع 
مت نة وذفحتا وذشطر وذثيني رقم 
1ا6 رقم 13 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

0261ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   07

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 CAFE  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.AUSTRAM

غرض وذشركة بإ جيز : باع اشروء 

وذتغلاف  مفود  اوذت ساط  بيلجملة 

مي  تحلق  اكل  وذغذوئاة  وملفود  ا 

وستيرود  عيمة-  نجيرا  وذشين-  بهذو 

انصت ر.

مشراع   : عنفون ومل ر والجتميعي 

رقم  وذثيني  وذشطر  وذفحتا  مت نة 

 70000  - وذحافن   13 رقم  1ا6 

وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبتوذفوحت لخايل : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

لخايل  عبتوذفوحت  وذسات 

وملركز  بفكروع   70 رقم  عنفوته و) 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

لخايل  عبتوذفوحت  وذسات 

وملركز  بفكروع   70 رقم  عنفوته و) 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   11 والبتتوئاة بيذحافن بتيريخ 

2022 نحت رقم 366.

393I

ste united consulting

PHARMACIE AIT AYACH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

PHARMACIE AIT AYACH شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

 HAY اعنفون م رهي وإلجتميعي

 EL JADID C/R AIN CHEGAG

SEFROU - 30000 صفرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3715

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 01  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PHARMACIE AIT AYACH

صاتذاة   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذتصت ر  وذباع.وذتصناع  شروء 

اوالستيرود

ر وذتسفيق لجماع وملنتجيت

وذطباة.مستحضروت وذتجمال

وذصاتالتاة  وملستحضروت 

وذنبيناة

تبيتي.حافوني  أصل  وذغذوئاة.من 

أا
نركابي ذالستختوم وذبشري

اوذباطري.. .

 HAY  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 EL JADID C/R AIN CHEGAG

SEFROU - 30000 صفرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 800.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

8.000 حصة   : وذساتا لحلف منى 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

رقم  وذساتا لحلف منى عنفوته و) 
طرق عين  ا  نجزىة عرفيت رقم  1ا 

وذش ف فيس 30000 فلس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
رقم  وذساتا لحلف منى عنفوته و) 
طرق عين  ا  نجزىة عرفيت رقم  1ا 

وذش ف فيس 30000 فلس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 171/2022.

394I

وعالتيت وذشركيت

WAMAN SOLUTIONS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MOSSAYER SERBICES PUB
وذتمت ت قرب مترسف مفتيب وذتخلة 

وكيد ر وكيد ر وملغرب، 88000، 
agadir maroc

WAMAN SOLUTIONS شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1525 
رقم 05 حي وذسالم - أكيد ر - 80000 

وكيد ر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
109687

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.WAMAN SOLUTIONS
جمع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

امحيلجة انفزيع وملايه .
رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - أكيد ر   - 05 حي وذسالم  1525 رقم 

80000 وكيد ر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذتيغي  هشيم  محمت  وذسات 
حي   05 رقم   1525 رقم  عنفوته و) 
وكيد ر   80000 أكيد ر   - وذسالم 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذتيغي  هشيم  محمت  وذسات 
حي   05 رقم   1525 رقم  عنفوته و) 
وذسالم - أكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم -.
395I

bemultico  بامفذتاكف

ELECTRO UFBA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

bemultico بامفذتاكف
رقم 106 ش ة رقم 01 وذزيتفن 

وملحركة -مكنيس ، 50060، مكنيس 
مكنيس

ELECTRO UFBA شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 

نجيري في وذرقم 01 عميرا 9 نجزئة 
طه مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5ا59ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 20 ميرس  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   ELECTRO UFBA
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
 01 وإلجتميعي محل نجيري في وذرقم 
عميرا 9 نجزئة طه مكنيس - 50000 
عتم   : ل  تتاجة  وملغرب  مكنيس 

نح اق هذف وذشركة .
محل  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
نجزئة   9 عميرا   01 نجيري في وذرقم 
طه مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) علي بن عتا ا عنفوته و) 
وذسالم  حي   175 رقم  ج  مجمفعة 
وملغرب  خنافرا  010ا5  خنافرا 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
 9 عميرا   01 محل نجيري في وذرقم   :

نجزئة طه مكنيس
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1ا1.
396I

وعالتيت وذشركيت

G
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 G & R import export SARL  « 
 » AU

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى   
وذ يتفن  اضع  نم  2022/ا29/0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا لوت وملفوصفيت وذتيذاة:
 G & R import export« :وذتسماة

 » SARL AU
محتادا  مسؤاذاة  لوت  ذشركة 

ذشريك احات 

وستيرود  والجتميعي:  ف  وذهت 
انصت ر وذففوكه اولخضراوت / ت ل 
وذبضيئع وذفطناة اوذتاذاة تايبة عن 

وذغير
س/أ شركة أ&أ  ومل ر والجتميعي: 
ختميت رقم 1525 رقم 5 حي وذسالم 

أكيد ر.
سنة   99 والجتميعاة:  وملتا 
وبتتوء من نيريخ تسجالهي في وذسجل 
وذتجيري عتو إلو نم ولحل وملسبق أا 

وذتمت ت
من  والجتميعي:  تكفن  وذرأسميل 

100.000,00 درهم.
محمت  تحاين  نم  وذشركة  تساير 

شفقي
وذسجل  في  وذت ات  نم  وذت اات: 
16/05/2022نحت  وذتجيري بأكيد ر 
ا10981 ذلسجل وذتحلالي رقم  عتد 

19ا51
397I

سكفذتي

سكولتي
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

سكفذتي
حي ورسالن وذرت ة 5 عين برجة وذتور 
وذباضيء ، 20300، وذتور وذباضيء 

وملغرب
سكفذتي شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عين برجة 
حي ورسالن وذزت ة 5 وذتور وذباضيء - 

20300 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

87اااا
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2019 أكتفبر  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

سكفذتي.
صلت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اصل بين وملتورس ولخيصة ا واذايء 
والنشطة  وحايء  ا  وذتالماذ  ومفر 

وملترساة.
عنفون ومل ر والجتميعي : عين برجة 
5 وذتور وذباضيء -  حي ورسالن وذزت ة 

20300 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  برغين  كنزا  وذساتا 
وذتور   20300  5 وذزت ة  ورسالن  حي 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  برغين  كنزا  وذساتا 
وذتور   20300  5 وذزت ة  ورسالن  حي 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

شتنبر 2019 نحت رقم 28195.
398I

CONSUL SUD

LISBO TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CONSUL SUD
 RUE AL MAALA N 1 ETAGE
 QUARTIER KHAT RAMLA A
 LAAYOUNE place dcheira،
70000، LAAYOUNE MAROC

LISBO TRAV شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

برشات رقم 357 حي خط وذرملة 02 
وذحافن 70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1599ا
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 LISBO : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. TRAV
والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذحيمة اختميت وذبنيء.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 02 357 حي خط وذرملة  برشات رقم 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : بفريشة  وذ يدر  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
بفريشة  وذ يدر  عبت  وذسات 
550ا6  مطهر  بني  عين  عنفوته و) 

جرودا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بفريشة  وذ يدر  عبت  وذسات 
550ا6  مطهر  بني  عين  عنفوته و) 

جرودا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1350.
399I

CONSUL SUD

RAOUDI TRAVAUX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CONSUL SUD
 RUE AL MAALA N 1 ETAGE
 QUARTIER KHAT RAMLA A

 LAAYOUNE place dcheira،

70000، LAAYOUNE MAROC

RAOUDI TRAVAUX شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذفكيذة مجمفعة ج رقم ا88 وذحافن 

70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1601ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. RAOUDI TRAVAUX

 TRAVAUX : غرض وذشركة بإ جيز

. DIVERS ET CONSTRUCTION

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذفكيذة مجمفعة ج رقم ا88 وذحافن 

70000 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذرا�سي  حمات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات حمات وذرا�سي عنفوته و) 

 00000 غزيل  واالد  ذكطي يت  داور 

واالد غزيل وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات حمات وذرا�سي عنفوته و) 

 00000 غزيل  واالد  ذكطي يت  داور 

واالد غزيل وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1351.
400I

global audit partners

EDUBEL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
EDUBEL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا شيرع 
مفالي  فسف عميرا A وذطيبق 5 
يسير رقم 6 عميرا مفالي  فسف - 

20500 وذتور وذباظيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.208907

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
برودا  هشيم  وذسات  ا)  نففيت 
00ا حصة وجتميعاة من أصل 00ا 
 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  هنيء  وذسات  ا)  نففيت 
200 حصة وجتميعاة من أصل 200 
 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  سحت  وذسات  ا)  نففيت 
00ا حصة وجتميعاة من أصل 00ا 
 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.
نففيت وذسات  ا) عبت وذحيلي برودا 
598 حصة وجتميعاة من أصل 598 
 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  تبالة  وذسات  ا)  نففيت 
200 حصة وجتميعاة من أصل 200 
 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.
نففيت وذسات  ا) نحامة بن مف�سى 

200 حصة وجتميعاة من أصل 200 

 EDU PALM (حصة ذفيئتا وذسات  ا

بتيريخ 12 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823599.

401I

IB PARTNERS

Bridge1

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

IB PARTNERS

13 إقيمة ڨاجي شيرع الكفرتيش ، 

50ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

Bridge1 شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

أطلس عميرا 5ا وذطيبق ا رقم 16 

وملحيريف - 20370 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2237ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.Bridge1

إتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انفزيع  اتحبئة  امحيلجة  اوستيرود 

امنتجيت  وذتشحام  مفود  اتسفيق 

وذحني ة بيذسايروت.
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شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 16 رقم  ا  وذطيبق  5ا  أطلس عميرا 
وذباضيء  وذتور   20370  - وملحيريف 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عيدل حلام : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  حلام  عيدل  وذسات 
وملت نة   3 أ رقم   15 كفذف ساتى ع 
وذتور   27182 بفسكفرا   - ولخضروء 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  حلام  عيدل  وذسات 
وملت نة   3 أ رقم   15 كفذف ساتى ع 
وذتور   27182 بفسكفرا   - ولخضروء 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823089.
402I

COMPTIS SARL

YALILA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

COMPTIS SARL
شيرع مفالي  فسف إقيمة حمزا 
وذطيبق 3 رقم 3 ، 90000، طنجة 

وملغرب
YALILA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 77/76 
زت ة وذروشت ة - 90055 أصالة 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
73ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل  ا1  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 10.000 رأسميذهي  مبلغ   YALILA
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 90055  - وذروشت ة  زت ة   76/77
أصالة وملغرب تتاجة ل : عتم مزواذة 

وذنشيط وذذي أسست من أجله..
 76/77 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
أصالة   90055  - وذروشت ة  زت ة 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) إجالل شفقي ا عنفوته و) 
نجزئة وذنخال رقم 27 90055 أصالة 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بيصالة  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 93/2022.

403I

ACCOF

H PROBAT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
H PROBAT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
رقم ا9 وذحيذاة - 28830 وملحمت ة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
29893

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   03
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 H  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROBAT
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوذتشيات..
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
وملحمت ة   28830  - وذحيذاة  ا9  رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : حمفد  حمات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  حمفد  حمات  وذسات 
 2 طيبق   1 عميرا  باتى سكن  وقيمة 
ش ة 21 بني  خلف 28815 وملحمت ة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  حمفد  حمات  وذسات 
 2 طيبق   1 عميرا  باتى سكن  وقيمة 
ش ة 21 بني  خلف 28815 وملحمت ة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ ا1 فبرو ر 

2022 نحت رقم 323/369.
404I

ACCOF

CHSPRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
CHSPRO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
رقم ا9 وذحيذاة - 28830 وملحمت ة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

29579

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 أكتفبر   15

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CHSPRO

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوذتشيات..

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
وملحمت ة   28830  - وذحيذاة  ا9  رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات شحاب ستي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ستي  شحاب  وذسات 
ا6  رقم   10 بلفك   1 وذفتو  نجزئة 

 20800 وملجتاب  مف�سى  ساتي 

وملحمت ة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ستي  شحاب  وذسات 
ا6  رقم   10 بلفك   1 وذفتو  نجزئة 

 20800 وملجتاب  مف�سى  ساتي 

وملحمت ة وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 30 دجنبر 

2021 نحت رقم 2767/3072.

405I

ACCOF

 HEALTHCARE FACILITIES

CONSULT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 HEALTHCARE FACILITIES

CONSULT شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا حي 

ولحيج فتيح طيبق والر�سي ذيسيسفة 

حي ولحسني ء - 20232 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3001اا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

فريتا وذفااللي  نففيت وذسات  ا) 

رومي 300 حصة وجتميعاة من أصل 

00ا حصة ذفيئتا وذسات  ا) سلفى 

شفاق بتيريخ 11 أبريل 2022.

فريتا وذفااللي  نففيت وذسات  ا) 

رومي 100 حصة وجتميعاة من أصل 

00ا حصة ذفيئتا وذسات  ا) حفاظ 

شفاق بتيريخ 11 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

رقم  نحت   2022 أبريل   25

777/822028ا1.

406I

ACCOF

 HEALTHCARE FACILITIES
CONSULT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
تحاين مسير جت ت ذلشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 HEALTHCARE FACILITIES

CONSULT شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا حي 
ولحيج فتيح طيبق والر�سي ذيسيسفة 
حي ولحسني ء - 20232 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3001اا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) شفاق 

سلفى كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
رقم  نحت   2022 أبريل   25

777/822028ا1.
407I

ACCOF

 HEALTHCARE FACILITIES
CONSULT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رفع رأسميل وذشركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
 HEALTHCARE FACILITIES

CONSULT شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا حي 
ولحيج فتيح طيبق والر�سي ذيسيسفة 
حي ولحسني ء - 20232 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3001اا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 

إدميج وحتايطي أا أربيح أا   : طريق 

عالاوت إصتور في رأس ومليل.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

رقم  نحت   2022 أبريل   25

777/822028ا1.

408I

ACCOF

PRONEGO BUILD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ACCOF

 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1

 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

PRONEGO BUILD شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
رقم ا9 وذحيذاة - 28830 وملحمت ة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

83ا30

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   16

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PRONEGO BUILD
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوذتشيات.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
وملحمت ة   28830  - وذحيذاة  ا9  رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مكياي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مكياي  محمت  وذسات 
داور ذهفوارا ساتي رحيل وذشيطيء 

برشات 26100 برشات وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مكياي  محمت  وذسات 
داور ذهفوارا ساتي رحيل وذشيطيء 

برشات 26100 برشات وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 9/962ا8.
409I

EXPROX SARL AU

PROMO ZENATA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شيرع وملغرب وذحربي عميرا وذزبيري 
وذطيبق وذثيني عين حرادا وذرقم 
وذبر تي 98 وملحمت ة، 28630، 

وملحمت ة وملغرب
PROMO ZENATA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وملنزه وذطيبق وألال وذشالالت - 

28630 وملحمت ة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا305

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROMO ZENATA

ع يروت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ـ  وذبني يت  م يال في  ـ  وذبنيء  متحهت  ـ 

وستيرود انصت ر.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وذشالالت  وألال  وذطيبق  وملنزه 

28630 وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات وبن وذر�سى محمت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذرحام  عبت  وذر�سى  وبن  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

محمت  وذر�سى  وبن  وذسات 
 25 2 رقم  1 رت ة  عنفوته و) وذسيملاة 

ق ج 20700 وذتور وذباضيء وملغرب.

وذرحام  عبت  وذر�سى  وبن  وذسات 

حميم  وذزهفر  نجزئة  عنفوته و) 

وذزهفر عين حرادا 28630 وملحمت ة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذرحام  عبت  وذر�سى  وبن  وذسات 
عنفوته و) نجزئة وذزهفر حميم وذزهفر 

عين حرادا 28630 وملحمت ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 897.

410I

global audit partners

YAHO CAFE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

global audit partners

 Avenue Hassan II rond point

 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc

YAHO CAFE شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 

عرصة ذكبير محيريف - 20050 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

955ا32.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميرس   31 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

عمر أبفسلهيم  نففيت وذسات  ا) 

130 حصة وجتميعاة من أصل 330 

حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت رضي 

المهرزي بتيريخ 31 ميرس 2022.

عمر أبفسلهيم  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

330 حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت 

ميرس   31 بتيريخ  جلفن  بن   فسف 

.2022

مفرا  وذسات  ا)  فسف  نففيت 

0ا3 حصة وجتميعاة من أصل 0ا3 

حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت رضي 

المهرزي بتيريخ 31 ميرس 2022.

وذت ن  تفر  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   330 هالذبك 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   330 أصل 

محمت رضي المهرزي بتيريخ 31 ميرس 

.2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823598.

411I

أفيك أاد ت

HAJAMI AUTO SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

أفيك أاد ت

2 سيحة وذكفيت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة وملغرب

HAJAMI AUTO SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذب حة 

180 زت ة اا رقم 18 وذحفومة - 

90000 طنجة وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.26255

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 ن رر حل  28 دجنبر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

مبلغ   HAJAMI AUTO SARL

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

زت ة   180 وذب حة  وإلجتميعي  م رهي 

اا رقم 18 وذحفومة - 90000 طنجة 

وملغرب تتاجة ل : أزمة وقتصيد ة.

منظر  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 90000  - ا1  رقم  أ  زت ة  ولجمال 

طنجة وملغرب. 

ا عين:

ا  وذكتيمي  رضفون  وذسات ا) 

منظر ولجمال زت ة أ رقم  عنفوته و) 

وملغرب كمصفي  طنجة   90000 ا1 

 ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   09 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا25082.

412I

DISTRISAFE EQUIPEMENT

 DISTRISAFE EQUIPEMENT

SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

DISTRISAFE EQUIPEMENT

 RUE DE FES COMPLEXE

 COMMERCIAL MABROUK

 N°41 ، 90000، TANGER

MAROC

distrisafe equipement sarl شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 شيرع 

فيس مجمع وذتجيري مبراك رقم 1ا 

طنجة 90000 طنجة وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

126891

 12 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. distrisafe equipement sarl

غرض وذشركة بإ جيز : باع انفزيع 

محتوت وذفقي ة وذشخصاة اوملالبس 

اوملستلزميت  اوألداوت  وذفوقاة 

وذصنيعاة اوذالفتيت.

وستيرود انصت ر وذلفوزم اوملحتوت 

وذفوقاة اوملالبس وذفوقاة انصناحهي..

77 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

فيس مجمع وذتجيري مبراك رقم 1ا 

طنجة 90000 طنجة وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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عنفوته و)  ريو  إ مين  وذساتا 
بلفات ر   2 بالتكات ش ة  شيرع   69
20250 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب .
وذس يي هشيم عنفوته و)  وذسات 
 2 وذطيبق   10 رقم  مرشين  حتوءق 

90000 طنجة وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ريو  إ مين  وذساتا 
بلفات ر   2 بالتكات ش ة  شيرع   69
20250 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب 
وذس يي هشيم عنفوته و)  وذسات 
 2 وذطيبق   10 رقم  مرشين  حتوءق 

90000 طنجة وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 
رقم  نحت   2022 أبريل   29

7اا0611122013ا.
413I

BEN BEL CONSEILS

MOUDENAL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18 imm
 al asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC
MOUDENAL شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 113 
وملكتب رقم 2 داور نكفني ت أسكجفر 
مروكش - 0000ا مروكش وململكة 

وملغرباة
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125261

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 تفتبر   23
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MOUDENAL
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
،تشيات  مختلفة  تشيات  أا  أعميل 
مشيريع  نح اق   ، وملفوقع  انجهيز 

وذتخطاط اوذت كفر.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 113 
وملكتب رقم 2 داور نكفني ت أسكجفر 
وململكة  مروكش  0000ا   - مروكش 

وملغرباة.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذلطاف  عبت  وملفدن  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذلطاف  عبت  وملفدن  وذسات 
رقم  وملكتب   113 رقم  عنفوته و) 
مروكش  أسكجفر  ت  نكفني  داور   2

0000ا مروكش وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذلطاف  عبت  وملفدن  وذسات 
رقم  وملكتب   113 رقم  عنفوته و) 
مروكش  أسكجفر  ت  نكفني  داور   2

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135510.
414I

sofoget

ANIR.EVENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ANIR.EVENT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذ ناطرا 

زت ة وبن زييد ا وبي زرعة إقيمة 

وألهروم ب مكتب 5 - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65263

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

ANIR. : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.EVENT

ننضام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولحفالت.

عنفون ومل ر والجتميعي : وذ ناطرا 

إقيمة  زرعة  وبي  ا  زييد  وبن  زت ة 

000ا1   -  5 مكتب  ب  وألهروم 

وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا هنيء وزمير : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا هنيء وزمير : 1000 ب امة 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وزمير  هنيء  وذساتا 

وذ ناطرا 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وزمير  هنيء  وذساتا 

وذ ناطرا 000ا1 وذ ناطرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91328.

415I

مكتب وذتفثاق وذحصري بمروكش  والستيل جميل 

محتو

COP INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

مكتب وذتفثاق وذحصري بمروكش 

والستيل جميل محتو

زواية شيرع محمت وذسيدس ا طريق 

نيركة وقيمة كيراذين وذطيبق والال 

وذش ة رقم 1 ,2 جليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب

COP INVEST شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مروكش 

منيرا جليز عميرا 70 ش ة 6 ذبطيبق 

1 بيب ولجت ت إغلي - 0000ا مركش 

وملغرب .

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

07ا79.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2022 نم نحفيل  15 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»مروكش منيرا جليز عميرا 70 ش ة 6 

ذبطيبق 1 بيب ولجت ت إغلي - 0000ا 

وملسمى  »ومللك  إلى   « وملغرب  مركش 

وذطيبق   7 وملتجر رقم   2 ا3  وذتففاق 

وملسمى  مكين  وسفى  شيرع  والر�سي 

0000ا   - مروكش  وبروهام  وبروهام 

مروكش وملغرب ».

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   06 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 88ا135.

416I
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IB PARTNERS

ALLIANCES HEALTH CARE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

IB PARTNERS
13 إقيمة ڨاجي شيرع الكفرتيش ، 

50ا20، وذتور وذباضيء وملغرب
 ALLIANCES HEALTH CARE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 00ا شيرع 
وذزرقطفني - 50ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
17ا313.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
ولحيفي  وذسات  ا)  يسين  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   100
مرود  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   100

بلمحي�سي بتيريخ ا1 ميرس 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 006ا82.
417I

وئتميتاة وذحربي بنسيذم

BETON DE VILLE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

وئتميتاة وذحربي بنسيذم
مجمع وذحرفين عميرا 289 وذطيبق 1 

رقم 2 ، 90000، طنجة وملغرب
BETON DE VILLE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي مجمع 

وذحرفين عميرا 289 وذطيبق 1 رقم 
2 - 90000 طنجة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.59051

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 ن رر حل  ا2 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 BETON DE VILLE وذشريك وذفحات
مبلغ رأسميذهي 50.000 درهم اعنفون 
وذحرفين  مجمع  وإلجتميعي  م رهي 
عميرا 289 وذطيبق 1 رقم 2 - 90000 
عتم قترا   : طنجة وملغرب تتاجة ل 
بسبب  وذشركة  إدورا  على  وملسيرا 

مرض مزمن.
مجمع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذحرفين عميرا 289 وذطيبق 1 رقم 2 

- 90000 طنجة وملغرب. 
ا عين:

ا  حلام  حلام  حنين  وذسات ا) 
عنفوته و) مجمع رييض طنجة وذشطر 
 90000 وكزتي ي   73 رقم   3 س عميرا 

طنجة وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 251793.
418I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

FILSMUS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
FILSMUS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

32 مكرر حي وملسيرا 1 زت ة 7 - 
23000 بني مالل وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12715

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FILSMUS
نحفيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والمفول.
محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - 7 1 زت ة  32 مكرر حي وملسيرا  رقم 

23000 بني مالل وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
1.000 حصة   : وذسات نهري عميد 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وم  عنفوته و)  عميد  نهري  وذسات 
 1 رقم   1 بلفك  وذفرح  نجزئة  وظهر 

23000 بني مالل وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مرزاقي  محمت  وذسات 
داور واالد وزميم 23552 سفق وذسبت 

واالد وذنمة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 2اا.
419I

CHIFAA CONSEIL

 RIA ARCHITECTURE ET
URBANISME

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

CHIFAA CONSEIL
 RUE MOUSLIM LOT BOUKAR
 3EME ETAGE APPARTEMENT

 14 BAB DOUKALA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 RIA ARCHITECTURE ET

URBANISME شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 

نيرجي ش ة بيذتار وذثيذث رقم 33 

طرقة - مروكش أبيدا 00000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا1253

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 RIA ARCHITECTURE ET  :

. URBANISME

نشيط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملهنتس وملحميري.

إقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 33 رقم  وذثيذث  بيذتار  ش ة  نيرجي 

00000ا  أبيدا  مروكش   - طرقة 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات إذايس رييني 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ذف  وذسات إذايس رييني عنفوته و) 

 20000 ساتي محراف   56 وملترس 

وذتور وذباضيء وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ذف  وذسات إذايس رييني عنفوته و) 

 20000 ساتي محراف   56 وملترس 

وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135593.

420I

KHOUYI BADIA

BILAL DICAF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

وملغرب

BILAL DICAF شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 

2 وذطيبق 2 عميرا 11 مرجين 2 - 

50000 مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56173

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   23

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 BILAL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.DICAF

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة ، ممفن حفالت .

ش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 -  2 مرجين   11 عميرا   2 وذطيبق   2

50000 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : هيشم  علفي  ومروني  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

هيشم  علفي  ومروني  وذسات 

عنفوته و) وذسالم 2 رقم 185 ساتي 

سحات 50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

هيشم  علفي  ومروني  وذسات 

عنفوته و) وذسالم 2 رقم 185 ساتي 

سحات 50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.

421I

OULAHCEN CONSULT

أملنيوم الخافي برو
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

OULAHCEN CONSULT

 LMHAMID 5 NR941

 MARRAKECH marrakech،

40000، marrakech maroc

أملنافم ولخيفي برا شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 150 

نجزئة وذرييض ساتي اسفبن علي 

مروكش مروكش 0000ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

122217

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 05  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

: أملنافم  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

ولخيفي برا.

تجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألملنافم

وألعميل وملختلفة.

 150  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

علي  اسفبن  ساتي  وذرييض  نجزئة 

مروكش  0000ا  مروكش  مروكش 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ولحيفي  هشيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : ولحيفي  هشيم  وذسات 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ولحيفي  هشيم  وذسات 

وذرييض ساتي اسفبن  نجزئة   150

علي مروكش 0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ولحيفي  هشيم  وذسات 

وذرييض ساتي اسفبن  نجزئة   150

علي مروكش 0000ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

27  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 132258.

422I

KHOUYI BADIA

DIMA GREEN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KHOUYI BADIA

 MEKNES ، 50000، MEKNES

وملغرب

DIMA GREEN شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 

بيذطيبق وألر�سي رقم 56 نجزئة 
رييض زيتفن وذشطر أ - 50000 

مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56161

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 DIMA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.GREEN

وتجيز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مشيريع وذري.

محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بيذطيبق وألر�سي رقم 56 نجزئة رييض 
مكنيس   50000  - أ  وذشطر  زيتفن 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وبروهام  أمغير  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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عنفوته و)  وبروهام  أمغير  وذسات 
 50000  1 نجزئة وذتضيمن   92 رقم 

مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وبروهام  أمغير  وذسات 
 50000  1 نجزئة وذتضيمن   92 رقم 

مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.
423I

إئتميتاة مشيط

R C العاملية
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

إئتميتاة مشيط
رقم 25 زت ة محركة بتر حي وذت تم ، 

15000، ولخميسيت وملغرب
وذحيملاة R C شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
مرية ب حة ف 1 طريق وملحيزيز - 

15000 ولخميسيت وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
29531

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : وذحيملاة 

. R C
مستغل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

م هى امطحم.
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - وملحيزيز  طريق   1 ف  ب حة  مرية 

15000 ولخميسيت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : مرية  وذحالمي  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  مرية  وذحالمي  وذساتا 
ش ة ف ع رقم 09 زت ة دودس وكتول 

10090 وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مرية  وذحالمي  وذساتا 
ش ة ف ع رقم 09 زت ة دودس وكتول 

10090 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 27 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 310.
424I

COMPTIS SARL

JUDO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

COMPTIS SARL
شيرع مفالي  فسف إقيمة حمزا 
وذطيبق 3 رقم 3 ، 90000، طنجة 

وملغرب
JUDO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 
طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 زت ة 
صبري بفجمحة وذطيبق وألال ش ة 

رقم 6 - 20110 وذتور وذباضيء 
وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.252607
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 ميرس   08 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
مبلغ   JUDO وذفحات  وذشريك  لوت 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
صبري  زت ة   12 وإلجتميعي  م رهي 

 -  6 بفجمحة وذطيبق وألال ش ة رقم 
وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة   20110
عتم نمكن وذشركة من متيبحة   : ل 
بسبب  ألجله  أنشئت  وذذي  نشيطهي 

عتا عروقال إدورية ا ميذاة. .
12 زت ة  ا حتد م ر وذتصفاة ب 
ش ة  وألال  وذطيبق  بفجمحة  صبري 
رقم 6 - 20110 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) يسرو بفتيب ا عنفوته و) 
 93150 وذبر ت  اروء  وذلامفن  شيرع 

ميرنال وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 01 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 12290.
425I

LH ADVISORS

EX MOROCCO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LH ADVISORS
75 شيرع وتفي، زواية زت ة كلف دا 
 B108 - براففنس طيبق 9 ش ة
20370 ، 20370، وذتور وذباضيء 

وملغرب
EX MOROCCO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 75 شيرع 
وتفي، زواية زت ة كلف دا براففنس 
 B108 - 20370 - طيبق 9 ش ة

20370 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1705ا5

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EX  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MOROCCO
غرض وذشركة بإ جيز : وستيرود ا 

نصت ر, ت ل وذبضيئع.
75 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
براففنس  دا  كلف  زت ة  زواية  وتفي، 
 B108 - 20370 - ش ة   9 طيبق 

20370 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : وملنحم  وذسات سحات عبت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملنحم  عبت  سحات  وذسات 
اود  زت ة  خلال  إقيمة   7 عنفوته و) 
 10090 وكتول   6 ش ة  وملخيزن 

وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وملنحم  عبت  سحات  وذسات 
اود  زت ة  خلال  إقيمة   7 عنفوته و) 
 10090 وكتول   6 ش ة  وملخيزن 

وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 27 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 15220.
426I

مكتب وملحيسبة

STE MARWA NEGOTRAV
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

مكتب وملحيسبة
5 زت ة عبت وملفمن بن علي ، 
52000، وذرشات ة وملغرب

STE MARWA NEGOTRAV شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
ولجت ت ومتغرا وذروشات ة - 52000 
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وذروشات ة وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا128.

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
أبريل   18 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2022
درهم«   400.000,00« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   100.000,00« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   500.000,00«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
11 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 286/2022.
427I

كيفجات

ELEVATION PARTENAIRES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

كيفجات
86 زت ة 165 مجمفعة *ه* حي 
والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 ELEVATION PARTENAIRES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع اود 
أم وذرباع نجزئة أبفوب أم وذرباع 

سلم أ وذطيبق ا ش ة 13. - 20220 
وذتور وذباضيء وذتور وذباضيء.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

08819ا.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 أبريل   19 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 ELEVATION وذفحات  وذشريك  لوت 
رأسميذهي  مبلغ   PARTENAIRES
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي شيرع اود أم وذرباع نجزئة 
ا  وذطيبق  أ  سلم  وذرباع  أم  أبفوب 
وذباضيء  وذتور   20220  -  .13 ش ة 
وألزمة   : ل  تتاجة  وذباضيء  وذتور 

والقتصيد ة.

ا حتد م ر وذتصفاة ب شيرع اود 

أم وذرباع نجزئة أبفوب أم وذرباع سلم 

أ وذطيبق ا ش ة 13. - 20220 وذتور 

وذباضيء وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) ريين كريستففير مامفن 
وذطيبق  نمنير  زت ة   82 عنفوته و)  ا 

وذتور   20670 وذسالم  حي  وألال 

وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 162ا82.

428I

كيفجات

BATIMENTS OUM HANI 2
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

كيفجات

86 زت ة 165 مجمفعة *ه* حي 

والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب

 BATIMENTS OUM HANI 2

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذصفيء 51، شيرع رحيل وملسكاني، 

وذطيبق وذثيذث، رقم 13 - 80ا20 

وذتور وذباضيء وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

0765ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

تحاين  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) جيمع 

عبت وذرحام كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 177ا82.

429I

مكتب وملحيسبة

 STE RIMAL KHADAMATE
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
تحاين مسير جت ت ذلشركة

مكتب وملحيسبة
5 زت ة عبت وملفمن بن علي ، 
52000، وذرشات ة وملغرب

 STE RIMAL KHADAMATE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

ولجت ت ومتغرا وذروشات ة - 52000 
وذروشات ة وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

523ا1.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تحاين  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) ذحمري 

 فسف كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
11 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 287/2022.
430I

ERGON STYLE

ERGON STYLE
إعالن متحتد وذ روروت

ERGON STYLE
وملنط ة ولحرا ذلتصت ر بفخيذف، 
ولجزء رقم 20، وذ طحة رقم ا، 
وذطيبق وألال ، 90000، طنجة 

وملغرب
ERGON STYLE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: وملنط ة 

ولحرا ذلتصت ر بفخيذف، ولجزء رقم 
20، وذ طحة رقم ا، وذطيبق وألال - - 

90000 طنجة.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.71161

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 

حصة   1.000 نففيت  مي لي: 

درهم   100 فئة  من  وجتميعاة 

ب امة  وذفوحتا،  ذلحصة  م.ع.ص 

درهم   100.000,00 قترهي  وجميذاة 

ذلشريكين  سلفي  وململفكة  م.ع.ص، 

شيسيرا  700  بايرا  جاين  وذسات 

أذتا  اوذسات  وجتميعاة)  حصة 

وجتميعاة)  حصة  شيسيرا  300 

 »ERGON STYLE SARL«شركة في 

كفرزي،  جاففيني  وذسات  ذصيلح   ،

اوذسيكن بطنجة،  إ طيلي ولجنساة، 

كيذاففرتاي.

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

بايرا  جاين  وذسات  وست يذة  قبفل 

احات  كمسير  منصبه  من  شيسيرا 

 ،»ERGON STYLE SARL« ذشركة 

مع منحه شهيدا وبروء وذذمة من أجل 

فترا تسايره ذلشركة.

على  وذذي  نص   :3 رقم  قرور 

مي لي: تحاين وذشريك وذفحات وذسات 

جاففيني كفرزي كمسير احات ذشركة 

الذك   ،»ERGON STYLE SARL«

في  وذشركة  نلزم  محتادا.  غير  ملتا 

وذفحات  بيذتفقاع  محيمالتهي  جماع 

جاففيني  وذسات  وذشريك  ذلمسير 

كفرزي.

على  وذذي  نص  ا:  رقم  قرور 

مي لي: نحاين اإعيدا صايغة وذ يتفن 

وألسي�سي ذلشركة في شكل شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 0: وذذي  نص على مي لي: 

وذ يتفن  صايغة  اإعيدا  نحاين 

لوت  شركة  شكل  في  وألسي�سي 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253590.

431I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

CAPITAL TRAVAUX INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

Capital travaux invest شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور وكتول 
جميعة زواية وذنحلاة دوئرا مجيط 
شيشياا - 1000ا شيشياا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2091

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 Capital : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.travaux invest
غرض وذشركة بإ جيز : -1 م يال 

أعميل أا إنشيءوت مختلفة.
-2 نيجر مستلزميت وملكينب.

وألذفوح  انركاب  اباع  شروء   3-
وذشمساة.

-4نيجر..
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
دوئرا  وذنحلاة  زواية  جميعة  وكتول 
شيشياا  1000ا   - شيشياا  مجيط 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:

 10000  : ومزذتي  سحات  وذسات 
ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومزذتي  سحات  وذسات 
داور وكتول وذزواية وذنحلاة شيشياا 

1000ا شيشياا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ومزذتي  سحات  وذسات 
داور وكتول وذزواية وذنحلاة شيشياا 

1000ا شيشياا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 والبتتوئاة بيمنتيتفت بتيريخ 

2022 نحت رقم 78/2022.
432I

 FOURNITURES ET TRAVAUX DE

CONSTRUCTION

 FOURNITURES
 ET TRAVAUX DE
CONSTRUCTION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 FOURNITURES ET TRAVAUX
DE CONSTRUCTION

 BD LA RESISTANCE 17ا
 RESIDENCE AFA ETG 2 APPT
 22-CASABLANCA ، 20000،

Casablanca maroc
 FOURNITURES ET TRAVAUX

DE CONSTRUCTION شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 7ا1 شيرع 
ومل يامة إقيمة أفي وذطيبق 2 ش ة 
22 وذتور وذباضيء - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1231ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 
بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 FOURNITURES ET TRAVAUX DE

.CONSTRUCTION
ت ل بري   : غرض وذشركة بإ جيز 

ذلبضيئع لحسيب وذغير
نجيرا؛

وذبنيء اوألعميل وملختلفة..
7ا1   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 2 وذطيبق  أفي  إقيمة  ومل يامة  شيرع 
 20000  - وذباضيء  وذتور   22 ش ة 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : سلفى  عزقفر  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  عزقفر سلفى  وذساتا 
سطيت   51 وذرقم  وذحمرون  نجزئة 

26000 سطيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  سلفى  عزقفر  وذسات 
سطيت   51 وذرقم  وذحمرون  نجزئة 

26000 سطيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 26 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 88ا822.
433I

COMPTAFFAIRES

SWEET BLOOM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SWEET BLOOM شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي جفو ف 

بيرك مجمفعة و عميرا د محل 

نجيري رقم 2 وذطيبق وذسفلي - 

28800 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1ا305

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SWEET : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.BLOOM

غرض وذشركة بإ جيز : م هى 

سنيك اجبيت خفافة.

جفو ف   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بيرك مجمفعة و عميرا د محل نجيري 
 28800  - وذسفلي  وذطيبق   2 رقم 

وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا تفول ملتبر : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ملتبر  تفول  وذساتا 

وقيمة وذرحمة عميرا وش رقم 11 بني 

 خلف 28800 وملحمت ة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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عنفوته و)  ملتبر  تفول  وذساتا 

وقيمة وذرحمة عميرا وش رقم 11 بني 

 خلف 28800 وملحمت ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 896.

434I

Laghmich Mohammed

NADIFKOM SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NADIFKOM SARL AU

نأسيس وذشركة

لوت وملسؤاذاة وملحتادا بشريك 

اوحت

بم ت�سى ع ت عرفي حرر بطنجة 

اضع  نم   ،2022 أبريل   12 بتيريخ 

لوت  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

وذفحات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة:

 Nadifkom sarl au :وذتسماة -

أهتوف  ذهي  وذشركة  وذهـتف:   -

أا  لحسيبهي  اخيرجه  وملغرب  دوخل 

لحسيب وذغير.

وذتروجيت  وذسايروت،  غسال   •

وذنيرية، وذشيحنيت 

• ننظاف وذسجيد اوألريكة

• ننظاف وذشبيباك

بجماع  وذ ايم  عيمة  بصفة   •

اوذصنيعاة  وذتجيرية  وذحملايت 

اومليذاة اوذح يرية وذتي نرنبط بطري ة 

بيذهتف  مبيشرا  غير  أا  مبيشرا 

وملسطر أعاله أا نلك وذتي من شأنهي 

أن تسيعت على ننماة وذشركة.

- ومل ر والجتميعي: بطنجة، وذسيتاة 

حفمة وذفود قطحة رقم 1610.

حتد رأسميل  رأسميل وذشركة:   -

م سمة  درهم   10.000 في  وذشركة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

إلى   1 من  مرقمة  وذفوحتا  ذلحصة 

100 كلهي محررا امخصصة إلى:

• وذسات طيذبي حمزا ...100 حصة
 99 نأسست وذشركة ملتا  وملتا:   -
سنة وبتتوء من  فم نأسيسهي وذنهيئي 
إال في حيذة وذتصفاة قبل وألاون أا 

وذتمت ت.
- وذسنة والجتميعاة: نبتأ من فينو 

 ني ر اننتهي في 31 دجنبر. 
وذسات  وذشركة  يسير  وإلدورا:   -

طيذبي حمزا.
وإل توع  نم  وذ يتفني:  وإل توع   -
بيملحكمة  وذضبط  بمكتب  وذ يتفني 
ولجهفي  وملركز  طريق  عن  وذتجيرية 
ميي   12 بتيريخ  بطنجة  ذالستثمير 
اقاتت   253618 رقم  نحت   2022
وذشركة بيذسجل وذتجيري نحت رقم 

127129 من وذسجل وذتحلالي.
وملسير

435I

AKHRIF COMMERCE

AKHRIF COMMERCE
إعالن متحتد وذ روروت

AKHRIF COMMERCE
حي بنكيرون، زت ة 139، رقم 32 ، 

90000، طنجة وملغرب
AKHRIF COMMERCE »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: حي 

بنكيرون، زت ة 139، رقم 32 - - 
طنجة وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.93625
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   19 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
والجتميعي  وذهتف  انمت ت  نفساع 
وستيرود   : عملايت  ذيشمل  ذلشركة 
وذتجمال  مستحضروت  انفزيع 
 - وذشخصاة  وذنظيفة  امنتجيت 
وستيرود انفزيع مستلزميت ولحفالت 
وألزييء  وذشمفع،  وذنيرية،  وألذحيب   :

اوألاوني.
على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 
نجت ت ث ة تساير وذشركة في  مي لي: 

اوذسات  وخريف  والاله  عبت  وذسات 
بصفتهم  والدري�سي  وذفكالي  وحمت 
 AKHRIF« مسير ن شريكين ذشركة 
ملتا  الذك   ،»COMMERCE SARL
بيذنسبة  وذشركة  نلزم  غير محتادا. 
: - ذلح فد اوالعميل والدورية ولخيصة 
بتفقاع  ذلشركة  وذحيدي  بيذسير 
وذسات  وذشريكين  وملسير ن  وحت 
وحمت  وذسات  أا  وخريف  والاله  عبت 
وذفكالي والدري�سي - ذلحملايت ومليذاة، 
في  وذ يتفتاة  اوذتحت الت  وذبنكاة 
بتفقاع  ذلشركة  وذتجيري  وذسجل 
وملسير ن وذشريكين محي وذسات عبت 
والاله وخريف اوذسات وحمت وذفكالي 

والدري�سي.
على  وذذي  نص   :3 رقم  قرور 
نحاين اإعيدا صايغة وذنظيم  مي لي: 
مجمفع  ذيشمل  ذلشركة  وألسي�سي 

وذتغايروت ولجت تا.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :0 رقم  بنت 
نحاين اإعيدا صايغة وذنظيم  مي لي: 

وألسي�سي بيذكيمل.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253592.
436I

PRECTORY

PRECTORY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

PRECTORY
رقم 21 بلفك 12 حي واريتا 1 ، 

0ا60ا، وسفي وملغرب
PRECTORY شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 21 
بلفك 12 حي واريتا 1 - 0ا60ا 

وسفي وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12769

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PRECTORY

وشغيل   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

وذبنيء وملحتتاة ا وذبالستاكاة 

- وذصايتة وملاكيتاكاة 

- مختلف وشغيل وذبنيء.

 21 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

0ا60ا   -  1 واريتا  حي   12 بلفك 

وسفي وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات بلكت ة عبت والذه 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

والذه  عبت  بلكت ة  وذسات 

حي   12 بلفك   21 رقم  عنفوته و) 

واريتا 1 0ا60ا وسفي وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

والذه  عبت  بلكت ة  وذسات 

حي   12 بلفك   21 رقم  عنفوته و) 

واريتا 1 0ا60ا وسفي وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 379.

437I
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COMPTAFFAIRES

DAS K8 MAROC

إعالن متحتد وذ روروت

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

DAS K8 MAROC »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: داور واالد 

هجيذة قايدا ساتي مف�سى وملجذاب 

بن علي - 28800 وملحمت ة وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.16859

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وذسات  بحفزا  حصة   1000 نففيت 

واريلاف دوسكفال ذصيلح وذسات والمين 

وذشيهتي. 

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

مي لي: وذشريك وذفحات ذلشركة   بل 

وذساتواريلاف دوسكفال من  وست يذة 

تساير وذشركة اتحاين وذسات والمين 

وذشيهتي كمساير احات ذلشركة.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص   :6-7-9 رقم  بنت 

وألسي�سي  وذنظيم  نحاين  مي لي:  على 

ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 909.

438I

وئتميتاة ميسافن كفنسيي

DICOMA ديكوما

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

وئتميتاة ميسافن كفنسيي

9ا، زت ة ذفريي راز، عين وذسبع ، 

20590، وذتور وذباضيء وملغرب

د كفمي DICOMA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 53 ، محج 

حسن وذصغير - 20250 وذباضيء 

وملغرب.

افيا شريك

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 07 ميرس 2022 نم وإلعالم 

نفزيع  ا  بلفش  بالل  وذشريك  بففيا 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2018 ميي   03 في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :

 2  ، فيطمة أ ت أاعلي  وذسات ا) 

حصة .

وذسات ا) علي بلفش ، ا حصة .

 3  ، بلفش  ولحسين  وذسات ا) 

حصة .

 2  ، بلفش  وذسحت ة  وذسات ا) 

حصة .

وذسات ا) فيطمة بلفش ، 2 حصة.

 2  ، بلفش  خت جة  وذسات ا) 

حصة .

وذسات ا) سميرا بلفش ، 2 حصة.

وذسات ا) سهيم بلفش ، 1 حصة .

وذسات ا) دعيء بلفش ، 1 حصة .

وذسات ا) عمرون بلفش ، 2 حصة.

وذسات ا) أسيمة بلفش ، 2 حصة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821863.

439I

وئتميتاة ميسافن كفنسيي

SACRED MAROC
شركة وملسيهمة

مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

وئتميتاة ميسافن كفنسيي
9ا، زت ة ذفريي راز، عين وذسبع ، 

20590، وذتور وذباضيء وملغرب
SACRED MAROC »شركة 

وملسيهمة«
اعنفون م رهي والجتميعي: كلم 9.5 
طريق وذرييط شيرع وذشفشياني حي 

وذصنيعي - - وذباضيء وملغرب.
»مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في ا1 أبريل 2022

وألسي�سي  وذنظيم  مالءمة  ن رر 
وذ يتفن:  م تضايت  مع  ذلشركة 

ولخيص بيذشركيت مجهفذة وإلسم
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 105ا82.
440I

global audit partners

PALMERAIE INDUSTRIES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
PALMERAIE INDUSTRIES شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 277 279 
شيرع وذزرقطفني - 20300 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.267575

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
 1 هشيم برودا  نففيت وذسات  ا) 
حصة   1 حصة وجتميعاة من أصل 
 HOLDING وذسات  ا)  ذفيئتا 

PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
 1 برودا  هنيء  وذسات  ا)  نففيت 
حصة   1 حصة وجتميعاة من أصل 
 HOLDING وذسات  ا)  ذفيئتا 
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.

 1 سحت برودا  نففيت وذسات  ا) 
حصة   1 حصة وجتميعاة من أصل 
 HOLDING وذسات  ا)  ذفيئتا 
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
وذحيلي  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
برودا 1 حصة وجتميعاة من أصل 1 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.

 1 برودا  تبالة  وذسات  ا)  نففيت 
حصة   1 حصة وجتميعاة من أصل 
 HOLDING وذسات  ا)  ذفيئتا 
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
بن  نحامة  وذسات  ا)  نففيت 
مف�سى 1 حصة وجتميعاة من أصل 1 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823597.

441I

global audit partners

GRANAL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

global audit partners
 Avenue Hassan II rond point
 saint exupéry etg 3 appt 19 ،

20000، casablanca maroc
GRANAL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 277 279 
شيرع وذزرقطفني - 20300 وذتور 

وذباظيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.153193

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
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برودا  هشيم  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  هنيء  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  سحت  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
نففيت وذسات  ا) عبت وذحيلي برودا 
98ا حصة وجتميعاة من أصل 98ا 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
برودا  تبالة  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
نففيت وذسات  ا) نحامة بن مف�سى 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
 HOLDING (حصة ذفيئتا وذسات  ا
PALMERAIE بتيريخ 12 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823600.
442I

M.A.I GROUPE SERVICE

 TECHNIQUE
 D’INGENIERIE CONSEIL ET

)DEVELOPPEMENT (TICD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
 TECHNIQUE D’INGENIERIE

 CONSEIL ET DEVELOPPEMENT
TICD)) شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 
طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
والسميعالاة رقم 227 وذطيبق 

وذسفلي - 000ا1 وذ تاطرا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.52159

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 10 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 TECHNIQUE وذفحات  وذشريك 
 D’INGENIERIE CONSEIL ET
مبلغ   (DEVELOPPEMENT (TICD
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي نجزئة والسميعالاة 
000ا1   - وذطيبق وذسفلي   227 رقم 
عتم   : ل  تتاجة  وملغرب  وذ تاطرا 

نح اق وهتوف وذشركة 
غايب وذصف يت .

نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذطيبق   227 رقم  والسميعالاة 

وذسفلي - 000ا1 وذ تاطرا وملغرب. 
ا عين:

ا  وذرا�سي  وحمت  وذسات ا) 
والسميعالاة  نجزئة  عنفوته و) 
000ا1  وذسفلي  وذطيبق   227 رقم 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذ تاطرا 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 
نجزئة والسميعالاة رقم 227 وذطيبق 

وذسفلي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 22 ميرس 

2022 نحت رقم 90820.
443I

FIDUNA

برومو لوبانا
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUNA
 HY MLY ABDELLAH RUE 70
 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC
برامف ذفبيتي شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 39 شيرع 

الذة وذايقفت وذطيبق 5 ش ة د - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3073ا5

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

برامف   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

ذفبيتي.

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.

39 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 - د  ش ة   5 وذطيبق  وذايقفت  الذة 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عمر وملجتي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وملجتي  عمر  وذسات 

فاال 8 بلفك 6 حي والزدهير بفسكفرا 

وذنفوصر 27182 بفسكفرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وملجتي  عمر  وذسات 

فاال 8 بلفك 6 حي والزدهير بفسكفرا 

وذنفوصر 27182 بفسكفرا وملغرب

 - بتيريخ  نم وإل توع وذ يتفني ب- 

نحت رقم ا13ا82.

444I

وش د ف

CENATRA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

وش د ف

حي ولحجري زت ة بريتذة. ، 70000، 

وذحافن وملغرب

cenatra شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

ا عنفون م رهي والجتميعي حي 

ولحجري زت ة بريتذة - 70000 

وذحافن .

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.37795

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 10 فبرو ر 2022 نم نحفيل 

وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا« إلى »شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   10 والبتتوئاة بيذحافن بتيريخ 

2022 نحت رقم 662.

445I

jilovta sarl

BOUHLALI FOOD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS 7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

BOUHLALI FOOD شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

ولحسني زرورقة زت ة وذرباع ا0 رقم 

15اجتا - 60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39323
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ا0  في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOUHLALI FOOD
أغذ ة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

عيمة
نيجر

أعميل وذبنيء وملختلفة
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
رقم  ا0  ولحسني زرورقة زت ة وذرباع 

15اجتا - 60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات بفهاللي خيذات : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات بفهاللي محمت : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات بفهاللي خيذات : 500 ب امة 

100 درهم.
 500  : محمت  بفهاللي  وذسات 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  خيذات  بفهاللي  وذسات 
حي ولحسني وذففيق زت ة وذرباع ا رقم 

15 اجتا 60000 اجتا وملغرب.
عنفوته و)  محمت  بفهاللي  وذسات 
حي ولحسني زرورقة زت ة وذرباع ا رقم 

15 اجتا 60000 اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  خيذات  بفهاللي  وذسات 
حي ولحسني وذففيق زت ة وذرباع ا رقم 

15 اجتا 60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم 638.

446I

ودكف كفنسال

BRIGHT KITCHEN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

BRIGHT KITCHEN شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 197 
شيرع ومل يامة طيبق 6 - 20560 

وذتوروذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2331ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BRIGHT KITCHEN
غرض وذشركة بإ جيز : مطحم.

 197  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 20560  -  6 طيبق  ومل يامة  شيرع 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
إدغير  فردريك  وجف  بي ر  وذسات 
 100 ب امة  حصة   500  : مفريس 

درهم ذلحصة .
 500  : وذسات محمت رضي زراولي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
إدغير  فردريك  وجف  بي ر  وذسات 
 RUE L’ABBE  1 عنفوته و)  مفريس 
 LEMIRE ASBIERES SUR SEINEE

FRANCE 92600 فرنسي فرنسي.

زراولي  رضي  محمت  وذسات 
روفيئال  مفريس  زت ة  ا1  عنفوته و) 
 7 وذش ة   2 وذطيبق  سنيء  إقيمة 
وذتوروذباضيء   26870 بلفات ر 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
إدغير  فردريك  وجف  بي ر  وذسات 
 RUE L’ABBE  1 عنفوته و)  مفريس 
 LEMIRE ASBIERES SUR SEINEE

FRANCE 92600 فرنسي فرنسي
زراولي  رضي  محمت  وذسات 
روفيئال  مفريس  زت ة  ا1  عنفوته و) 
 7 وذش ة   2 وذطيبق  سنيء  إقيمة 
بلفات ر 26870 وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.

447I

ودكف كفنسال

ADVANCE PLUS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

ADVANCE PLUS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 197 

شيرع ومل يامة وذطيبق 6 - 20560 
وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
535253

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ADVANCE PLUS
ممتل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نجيري.
 197  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 20560  -  6 وذطيبق  ومل يامة  شيرع 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذنمفري  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت وذنمفري عنفوته و) 
 08 ش ة   03 طيبق  بلايد  دي  مجج 
وذتوروذباضيء   20600 طفتطفتفال 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت وذنمفري عنفوته و) 
 08 ش ة   03 طيبق  بلايد  دي  مجج 
وذتوروذباضيء   20600 طفتطفتفال 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 08 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 815865.
448I

أفيك أاد ت

GREENTECH TOUCH SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

أفيك أاد ت
2 سيحة وذكفيت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة وملغرب
 GREENTECH TOUCH SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 سيحة 
وذكفيت وذطيبق وذثيني رقم 12 - 

90000 طنجة وملغرب
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نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126575

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GREENTECH TOUCH SARL
غرض وذشركة بإ جيز : - وملشفرا 

اولختميت ذلشركيت.
باع وملنتجيت اولحلفل وذرقماة   -

اولحلفل وملستتومة.
- اساط.

- وملباحيت اولحلفل وذرقماة.
- جميعيت وذضغط.

- نطفير والعميل.
- وستيرود ا نصت ر

بروءوت  جماع  احايزا  أخذ   -
اوذحملايت  اوذتروخاص  والختروع 
في  ننترج  وذتي  وذتجيرية  اوذحالميت 
غرض وذشركة أا وستغالذهي أا ت لهي 
جماع  ت ل  اكذذك  مسيهمتهي  أا 

نروخاص وذتشغال تايبة عنهي ؛
- إنشيء أا حايزا أا تشغال مبيشر 
أا غير مبيشر أا نأجير أا إدورا أا نأجير 
مبيني  مكن  أا  فراع  أا  عمل  أي 
وألشكيل  من  شكل  بأي  وستختومهي 

ألي من وألغروض وملذكفرا أعاله ؛.
2 سيحة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 -  12 رقم  وذثيني  وذطيبق  وذكفيت 

90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وم يم  تزور  فنس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : علي  بن  سميرا  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات تزور  فنس وم يم عنفوته و) 
10 شيرع طراو شماني 5750ا سيتت 
بريفي سيتت ميسمين 85700 سيتت 

ميسمين فرنسي.
وذساتا سميرا بن علي عنفوته و) 
102/19 شيرع كيرتف 59200 59599 

نفركفون فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات تزور  فنس وم يم عنفوته و) 
سيتت  5750ا  شماني  طراو  شيرع 
بريفي سيتت ميسمين 85700 سيتت 

ميسمين فرنسي
وذساتا سميرا بن علي عنفوته و) 
102/19 شيرع كيرتف 59200 59599 

نفركفون فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253055.
449I

أفيك أاد ت

 CLEAN HORSE COMPANY
SARL

إعالن متحتد وذ روروت

أفيك أاد ت
2 سيحة وذكفيت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة وملغرب
 CLEAN HORSE COMPANY
SARL »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: 2 سيحة 
وذكفيت وذطيبق وذثيني رقم 12 - - 

طنجة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.91153

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   19 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نففيت وذسات أ فب أربعي 500 حصة 

ذفيئتا وذسات  يسر أربحين
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
من  أربعي  أ فب  وذسات  وست يذة 

منصبه كمسير ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
 100000 أربحين  :  يسر  وملسيهميت 

درهم
على  وذذي  نص   :8 رقم  بنت 
مي لي: وألسهم وملكتتب بهي اوملتففعة 
بيذكيمل ت ًتو عنت والكتتيب ، يسيهم 
وذتيذاين في وذشركة  كل من وذشركيء 
بمبلغ ت تي ، اهف  يسر أربحين 1000 

حصة
على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 
2.  ت ر وذشركة وذسات  يسر  مي لي: 
ستكفن  ذفترا غير محتدا.3.  أربحين 
وذشركة ملزمة قيتفًتي بجماع وألعميل 
وملتحل ة بهي من خالل نفقاع مت رهي 

وذسات  يسر أربحين.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 99ا253.
450I

STE FIDU-LIDOU SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة
STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

 A&A BEAUTY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

 لوت وذشريك وذفحات
 في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 103 
نجزئة رييض وذايسمين طريق عين 
وذش ف عميرا 3 متجر 3 - 30000 

فيس وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
5ا662.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات A&A BEAUTY مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
نجزئة رييض   103 م رهي وإلجتميعي 

وذايسمين طريق عين وذش ف عميرا 
وملغرب  فيس   30000  -  3 متجر   3

تتاجة ل : - غايب مصتر وذتمفيل .
 103 ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
عين  طريق  وذايسمين  رييض  نجزئة 
 30000  -  3 متجر   3 وذش ف عميرا 

فيس وملغرب. 
ا عين:

أ ة أفطس ا عنفوته و)  وذسات ا) 
بنجلفن  نجزئة  عتن  زت ة   1 رقم 
فيس وملغرب   30000 طريق و مفزور 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 90/2022ا2.

451I

ودكف كفنسال

USB INTERNATIONAL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نفساع نشيط وذشركة 

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

USB INTERNATIONAL شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي 68 إقيمة 
سفاين وذطيب ل وذسففلي 2 ساتي 

محراف - 50ا20 وذتوروذباضيء 
وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9729ا3.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 ميرس   02 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
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وستيرود انفزيع وملنتجيت وذطباة 

اوذتجمالاة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 817851.

452I

gefoco

ABDA ALIMENTATION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

ABDA ALIMENTATION شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : ١٥٢ 

بلفك ١١ شيرع وذرييض وسفي - 

6000ا وسفي وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.10291

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2021 ن رر حل  29 دجنبر  وملؤرخ في 

شركة   ABDA ALIMENTATION

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

شيرع وذرييض وسفي   ١١ بلفك   ١٥٢

تتاجة  وملغرب  وسفي  6000ا   -

الملنيفسة.

ا عين:
وذحرفياي  هللا  عبت  وذسات ا) 

شيرع   ١١ بلفك   ١٥٢ عنفوته و)  ا 

وذرييض وسفي 6000ا وسفي وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 ١٥٢ افي   2021 دجنبر   12 بتيريخ 

 - وسفي  وذرييض  شيرع   ١١ بلفك 

6000ا وسفي وملغرب .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 367.

453I

gefoco

STE RES FOOD NEGOCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

STE RES FOOD NEGOCE شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زتفة 23 
عميرا 2 وذش ة رقم 6 بالد ولجت - 

6000ا وسفي وملغرب 
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12361

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 دجنبر   17
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.RES FOOD NEGOCE
: باع وملفود  غرض وذشركة بإ جيز 

وذغتوئاة .
 23 زتفة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 - بالد ولجت   6 وذش ة رقم   2 عميرا 

6000ا وسفي وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : لحميدي  وذسات  يسين 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : لحميدي  وذسات  يسين 
ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات  يسين لحميدي عنفوته و) 
6000ا  زت ة وذسفق حي وذزواية   72

وسفي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  يسين لحميدي عنفوته و) 
6000ا  زت ة وذسفق حي وذزواية   72

وسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   17 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم -.
454I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

 STE AHMANNIHA
HOLDING

إعالن متحتد وذ روروت

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي وذفتو زت ة  نبع رقم 32 وذحافن ، 
70000، وذحافن وملغرب

 STE AHMANNIHA HOLDING
»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: حي خط 
وذرملة 01 زت ة وذروشات ة رقم 19 

وذحافن - - وذحافن وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
1593ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
 STE AHMANNIHA مي لي: 
HOLDING SARL AU رأسميذهي 00، 
حي  درهم ومل ر والجتميعي:   100.000
زت ة وذروشات ة رقم   01 خط وذرملة 
وذحافن نأسيس شركة محتادا   19
وذفحات  وذشريك  لوت  وملسؤاذاة 

بتيريخ  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 12 بتيريخ  اوملسجل   2022 ميي   12

ميي 2022 بيذحافن نم اضع وذ يتفن 

وملميزوت  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

محتادا  وذشكل:شركة  وذتيذاة: 

وذفحات  وذشريك  لوت  وملسؤاذاة 

 STE AHMANNIHA وذتسماة: 

من  :وذغرض  وملفضفع   HOLDING

وذشركة هف وذ ايم بيذحملايت وذتيذاة 

أطروف  عن  ابيذنايبة  عنهي  تايبة 

نطفير   : ولخيرج  أا  وملغرب  في  نيذاة 

اوذسايحة  وذت لات ة  وذسنيعيت 

اوذترفاهي  وذفنتقي  والسكين  وذتجيرا 

ابشكل عيم جماع وملحيمالت وذتجيرية 

ومليذاة  اوألاروق  اومليذاة  اوذصنيعاة 

أا  وملرنبطة بشكل مبيشر  اوذح يرية 

غير مبيشر بيألشايء وملذكفرا أعاله أا 

من وملرجح أن نكفن ذصيلح نح اق 

ومل ر   - وذشركة.  انطفير  وذتنماة 

وذرئي�سي ذلشركة: حي خط وذرملة 01 
زت ة وذروشات ة رقم 19 وذحافن

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 

مي لي: - وملتا وملحتدا ذلشركة:هي 99 

رأس   - سنة  تسحة اتسحفن سنة). 

مبلغ  في  وذشركة  رأسميل  ومليل:حتد 

100 000.00درهم، مجزأ على 1000 

ذلحصة  درهم   100 فئة  من  حصة 

وذسات   *  : على  م سم  وذفوحتا. 

حصة   1000: عيلي  محمت  وحمنيهي 

تساير وذشركة ملتا  إدورا وذشركة:   -

غير محتدا من طرف وذسات وحمنيهي 

والجتميعاة:  وذسنة   - عيلي  محمت 

-نم   2 دجنبر.   31 من فينو  ني ر إلى 

تسجال وذشركة بيملحكمة والبتتوئاة 

نحت   2022 ميي   13 بيذحافن بتيريخ 

عتد 1593ا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 5/2022ا13.

455I
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nord manager

تماديت كار ش.ذ.م.

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

nord manager

5 شيرع وبن رشت ط 3 نطفون ، 

93000، نطفون وملغرب

نميد ت كير ش.ل.م. شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : شيرع 

أزرا حي وذتفنة نطفون شيرع أزرا حي 

 TETOUAN 93000 وذتفنة نطفون

.MAROC

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.13623

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 

لوت  شركة  ش.ل.م.  كير  نميد ت 

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وذتفنة  حي  أزرا  شيرع  وإلجتميعي 

نطفون شيرع أزرا حي وذتفنة نطفون 

TETOUAN MAROC 93000 تتاجة 

ذحتم نح اق وهتوف وذشركة.

ا عين:

ا  وملراوني  سماة  وذسات ا) 

إقيمة  طهرون  شيرع   6 عنفوته و) 

نطفون   93000  55 رقم  وذسحيدا 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

شيرع  افي   2022 أبريل  ا0  بتيريخ 

أزرا حي وذتفنة نطفون شيرع أزرا حي 

وذتفنة نطفون 93000 نطفون وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   18 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 6ا10.

456I

SOPHORA CONSULTING SARL AU

VIA INGENIERIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

 SOPHORA CONSULTING SARL

AU

37 شيرع عالل إبن عبتهللا، ش ة 

رقم 22ا, وذطيبق وذروبع. ، 50000، 

MEKNES MAROC

VIA INGENIERIE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : عميرا 

أميرا 1 ش ة رقم ب7- زت ة أبف 

حسن وملريني م ج - 50000 مكنيس 

وملغرب .

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1383ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر   2022 فبرو ر   21 في  وملؤرخ 

لوت  شركة   VIA INGENIERIE حل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

أميرا 1 ش ة رقم ب7- زت ة أبف حسن 

وملريني م ج - 50000 مكنيس وملغرب 

تتاجة إل  يف نشيط وذشركة .

ا عين:

ا  حمتي  وذسات ا)  فنس 

 11 ش ة   6 إقيمة وذنخال  عنفوته و) 

50000 مكنيس  زت ة بني مجلت م ج 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

عميرا  افي   2022 فبرو ر   21 بتيريخ 

أميرا 1 ش ة رقم ب7- زت ة أبف حسن 

وملريني م ج - 50000 مكنيس وملغرب .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل  ا0  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 99.

457I

وملحمت ة ذإلستشيرا ا ولخبرا

ال تيرسيرا بالنتا
إعالن متحتد وذ روروت

وملحمت ة ذإلستشيرا ا ولخبرا

شيرع ومل يامة رقم 1 حي وذفحتا 

وذطيبق 2 مكتب رقم 3 ، 28800، 

وملحمت ة وملغرب

ال نيرسيرو بالتتي »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذطيبق 

وذسفلي رقم 89 نجزئة وذسالم - 

28800 وملحمت ة وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.21389

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وملصيدقة على هبة بحصة وجتميعاة 

جفود  عبتان  وذسات  من  اوحتا 

ذلساتا عبتان رجيء

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وذتطفير  تحت ل غرض وذشركة من: 

وذح يري إلى: مؤسسة تحلاماة

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل شكل وذشركة لوت وملسؤاذاة 

إلى  وذفحات  وملسيهم  من  وملحتادا 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

وعتميد وذنظيم وألسي�سي ذلشركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل شكل وذشركة لوت وملسؤاذاة 

إلى  وذفحات  وملسيهم  من  وملحتادا 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

إنشيء اتشغال اإدورا متورس وذترباة 

ولخيصة لجماع وملستفييت: o وذتحلام 

 o وذتحلام والبتتوئي   o قبل وملتر�سي 

وذتحلام وذثيتفي.

وذذي  نص على   :7 ا   6 بنت رقم 

بحصة  هبة  على  وملصيدقة  مي لي: 

وجتميعاة اوحتا من وذسات عبتان 

جفود ذلساتا عبتان رجيء

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 2ا10.

458I

boss management accounting

روكما موزيك

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

boss management accounting

 5AV SALAH EDDINE EL AYOUBI

 1ER ETAGE N°4 TETOUAN

 MAROC ، 93000، tetouan

maroc

راكمي مفزيك شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذفال ة 

سنتر شيرع ولجفالن بلفك ا - 93000 

نطفون وملغرب .

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.18123

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 11 ميرس 2022 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»وذفال ة سنتر شيرع ولجفالن بلفك ا - 

93000 نطفون وملغرب » إلى »وملنط ة 

وذصنيعاة طريق مرنال رقم 9 نجزئة 

نطفون   93000  - ب   9 وملحل رقم   9

وملغرب ».

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   11 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1005.
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

MAOKA SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
MAOKA SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 
سنترول بيرك ، عميرا A ، وذطيبق 

وذسيدس رقم 3ا - 28810 وملحمت ة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
30557

 13 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAOKA SARL
نشيط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ولختميت  ا  ذلضافف  غرف  نأجير 
وملتحل ة بيست بيل وذسيئحين ان ت م 

كيفة ولختميت وملتحل ة بهي.
تشغال أي مركز إقيمة اأميكن   •
إقيمة  بهتف ضمين  إقيمة سايحاة 
وملحتوت  وستختوم   ، وذحطالت 
وذرييضاة  اوملروفق  وملشتركة 
اوذتاروت  ولجميعاة  اوذترفيهاة 
ذلحمفم  وملخصصة،  وذتتريباة 

اخيصة ذلحيئالت اوألطفيل ؛
ننفاذ جماع وذحملايت وملتحل ة   •
أا  بيالستحفول عن طريق وملسيهمة 
أا  بطري ة أخرى عن طريق وإلنشيء 
وإل جير أا والمتايز أا بأي طري ة أخرى.

 ، وإل جير  اإدورا   ، وذتأجير   •
غير  أا  وملبيشر  اوذتشغال  اوذتركاب 
وملبيشر أا وذشروكة في جماع أشكيل 
وذحطالت   اقرى   ، وذفنيدق  جماع 
اوملسيكن ، اوملروكز وذترفيهاة وذث يفاة 
امروكز   ، اوملبيني اوملروكز وذتجيرية   ،
وذطلق  اوإلقيمة في وذهفوء   ، وذتتريب 
اوإلقيمة   ، اوذتخاام-كيروفين   ،
 ، وذتكفين  أا  تفع  أي  ولجميعاة من 
مفتفحة  وألخرى  وملؤسسيت  جماع 

ذلجمهفر ؛
• نطفير هذه وملؤسسيت ، اننظام 
أا باع وإلقيميت وذفرد ة أا ولجميعاة 
، لجماع ولختميت وذتي  مكن ن ت مهي 
اكذذك   ، وذرحالت أا وإلقيميت  أثنيء 
عملايت وإلتتيج ذباع ولحزم وذسايحاة 
اكذذك وذحملايت وملتحل ة بتنظام   ،
وذصلة  لوت  وألحتوث  أا  وملؤنمروت 
بمي في لذك كل أا جزء من ولختميت 

وملذكفرا أعاله.
إقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق   ،  A عميرا   ، بيرك  سنترول 
وذسيدس رقم 3ا - 28810 وملحمت ة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات أمين بالذافي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : بنش ران  ضحى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  بالذافي  أمين  وذسات 
داور وملياقة وذغناماين برشات 26100 

برشات وملغرب.
وذساتا ضحى بنش ران عنفوته و) 
عين  1ا  رقم   31 زت ة  ظهر  بتجزئة 
وذشق 22000 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بالذافي  أمين  وذسات 
داور وملياقة وذغناماين برشات 26100 

برشات وملغرب
وذساتا ضحى بنش ران عنفوته و) 

عين  1ا  رقم   31 زت ة  ظهر  بتجزئة 
وذشق 22000 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 910.
460I

CAB CONSEILS

TRANS ABADES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

CAB CONSEILS
 Rue ahmed Shajji tontoville 26

 Casablanca 26 Rue ahmed
 Shajji tontoville Casablanca،
20100، Casablanca MAROC
TRANS ABADES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
بيالس إمال زاال إقيمة ا1 وذطيبق 
5 شيرع مفالي وسميعال - 20290 

وذتوروذباضيء وململكة وملغرباة.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
91717ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ا1  ني ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 TRANS ABADES وذفحات  وذشريك 
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
وقيمة  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
وذطيبق  ا1  إقيمة  زاال  إمال  بيالس 
 20290  - وسميعال  شيرع مفالي   5
وململكة وملغرباة تتاجة  وذتوروذباضيء 

ل : ذم نتح ق وألهتوف.
وقيمة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذطيبق  ا1  إقيمة  زاال  إمال  بيالس 
 20290  - وسميعال  شيرع مفالي   5

وذتوروذباضيء وململكة وملغرباة. 
ا عين:

وذسات ا) بكر وذحبيدي اعنفوته و) 
 20200 بفذف  نيرن  زت ة   06
وملغرباة  وململكة  وذتوروذباضيء 

كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 813820.
461I

PME CONSULTING GROUP

MH MAITRE CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة
PME CONSULTING GROUP

رقم 66، وملكتب 11، وذطيبق وذثيني، 
مركب ولجفوهر، شيرع وذسالاي، 
وملت نة ولجت تا، فيس ، 30000، 

فيس وملغرب
MH MAITRE CAR شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 59 
وذ طحة 605 شيرع وملنظر ولجمال 
ترجس س طريق صفرا - 30000 

فيس وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.61117

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تحاين  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) حيجي 

مريم كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2553.
462I

مكتب محيشة ذلحسيبيت ا وألستشيروت ولجبيئاة

STE TRANS NAIR SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

مكتب محيشة ذلحسيبيت ا 
وألستشيروت ولجبيئاة

حي وذسالم بلفك E رقم 22 -- ساتي 
سلامين ، 200ا1، ساتي سلامين 

وملغرب
 STE TRANS NAIR SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
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لوت وذشريك وذفحات في طفر 
وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 
3 وقيمة وذايسمين 25 شيرع يح فب 
وملنصفر - 000ا1 وذ ناطرا وملغرب .

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا563.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 STE TRANS NAIR وذشريك وذفحات
 100.000 مبلغ رأسميذهي   SARL AU
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 25 وذايسمين  وقيمة   3 رقم  مكتب 
000ا1   - وملنصفر  يح فب  شيرع 
نتهفر   : ل  تتاجة  وملغرب  وذ ناطرا 

وذ طيع.
مكتب  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
شيرع   25 وذايسمين  وقيمة   3 رقم 
وذ ناطرا  000ا1   - يح فب وملنصفر 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) وحمت وذناير ا عنفوته و) 
حي وكتول رقم 511 200ا1 وذ ناطرا 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم ا196.
463I

BRDS SARL

BRDS 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BRDS SARL
اا1 زت ة محمت وذسماحة وقيمة 
جفهرا محمت وذسماحة وذرقم 35 
وذطيبق 6 وذباضيء ، 20000، وذتور 

وذباضيء .
 BRDS شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي اا1 زت ة 

محمت وذسماحة وقيمة جفهرا 

محمت وذسماحة وذرقم 35 وذطيبق 

6 وذباضيء - 26100 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2651ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   03

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

.BRDS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نفوبحهي  ا  ولخايطة  والت  نصت ر  ا 

اكذذك وملفود وألاذاة ذصنيعة وذنساج 

نركاب ا صايتة والت وذنساج .

اا1   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
زت ة محمت وذسماحة وقيمة جفهرا 

وذطيبق   35 وذرقم  وذسماحة  محمت 

وذتوروذباضيء   26100  - وذباضيء   6

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات حسيم عيمري : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : بفيخف  تفروذت ن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  عيمري  حسيم  وذسات 

ناط   2 ط   100 وذحيذاة رقم  نجزئة 

ملال 20000 وذباضيء وملغرب.

بفيخف  وذت ن  تفر  وذسات 

15 ش  عنفوته و) حي وذبطحيء عميرا 

18 20000 وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  عيمري  حسيم  وذسات 
ناط   2 ط   100 وذحيذاة رقم  نجزئة 

ملال 20000 وذباضيء وملغرب
بفيخف  وذت ن  تفر  وذسات 
15 ش  عنفوته و) حي وذبطحيء عميرا 

18 20000 وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 16281.
464I

HAJARMOUNAR

PRO SUD évent
إعالن متحتد وذ روروت

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

PRO SUD évent »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع مكة 
عميرا وألاقيف وذطيبق وذثيذث رقم 
1052 وذحافن. - 70000 وذحافن 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
. 31629

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
وذذي  -1ومل ـروالجتميعي:  قرور رقم 
 نص على مي لي: تغاير ومل ـر وذرئـيسـي: 
وذطيبق  صباف  عميرا  حبفهي  ذشيرع 

وذثيذث رقم 06 وذحافن
ولحصص:  -2نففيت  رقم  قرور 
 20٪ نففيت  وذذي  نص على مي لي: 
شرف  ذلسات  وململفكة  وألسهم  من 
ذصيلح  وملصطفى  محمت  وذت ن 

وذساتا ربيب بيزم.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 
والسي�سي  وذ يتفن  نحاين  مي لي: 
ذلشركة ملطيب ة وذتحت الت وذ يتفتاة 

وملنصفصة أعاله

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1355.

465I

FIGESEC SARLAU

YAMLA IMMO  يمال إيمو
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FIGESEC SARLAU

 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،

40160، MARRAKECH MAROC

 مال إ مف YAMLA IMMO شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

رقم I-17ش ة رقم 6 شيرع وذنخال 

محيمات 5 مروكش - 0160ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9اا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

:  مال  تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.YAMLA IMMO إ مف

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.

عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

شيرع وذنخال   6 I-17ش ة رقم  رقم 

0160ا مروكش  5 مروكش -  محيمات 

وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبت ولجلال بن عبت ومليذك 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عبت ولجلال بن عبت ومليذك 
رقم   1 وذنخال  نجزئة  عنفوته و) 
مروكش  0000ا  نيركة مروكش   156

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عبت ولجلال بن عبت ومليذك 
 156 1 رقم  عنفوته و) نجزئة وذنخال 
نيركة مروكش 0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135720.
466I

تفراوي سكين

نورواي سكان
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

تفراوي سكين
شيرع كلمامة رقم 25 وقيمة والخفين 

شيرع كلمامة رقم 25 وقيمة 
والخفين، 20000، وذتوروذباضيء 

وملغرب
تفراوي سكين شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
كلمامة رقم 25 وقيمة والخفين - 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
0887ا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ  سكين  تفراوي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
 25 رقم  كلمامة  شيرع  وإلجتميعي 

وقيمة والخفين - 20000 وذتوروذباضيء 
وملغرب تتاجة ل : نفقف عن وذنشيط.
شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 - والخفين  وقيمة   25 رقم  كلمامة 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  سيمين  سحات  وذسات ا) 
عنفوته و) 16 زت ة 29 وذطيبق وذسفلي 
وذتوروذباضيء   20000 وذهنيء  حي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823305.
467I

HAJARMOUNAR

PRO SUD Engineering
إعالن متحتد وذ روروت

HAJARMOUNAR
 Rue Halab N°01 avEl maghrib

 Al Arabi Hay Molay Rachid
 LAAYOUNE ، 70000،
LAAYOUNE MAROC

PRO SUD Engineering »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع مكة 
عميرا وألاقيف وذطيبق وذثيذث رقم 
1052 وذحافن. - 70000 وذحافن 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
. 31683

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
وذذي  -1ومل ـروالجتميعي:  قرور رقم 
 نص على مي لي: تغاير ومل ـر وذرئـيسـي: 
وذطيبق  صباف  عميرا  حبفهي  ذشيرع 

وذثيذث رقم 05 وذحافن
ولحصص:  -2نففيت  رقم  قرور 
 20٪ نففيت  وذذي  نص على مي لي: 
شرف  ذلسات  وململفكة  وألسهم  من 

ذصيلح  وملصطفى  محمت  وذت ن 
وذساتا ربيب بيزم.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 
والسي�سي  وذ يتفن  نحاين  مي لي: 
ذلشركة ملطيب ة وذتحت الت وذ يتفتاة 

وملنصفصة أعاله
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا135.
468I

NOUSSAH CONSULTING

MUHANAD GET
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NOUSSAH CONSULTING
 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MUHANAD GET شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 30 زت ة 
فامي طيبق 03 ش ة 5 بلفت ر - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
523301

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 أكتفبر   07
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MUHANAD GET
وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة.
زت ة   30  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 - بلفت ر   5 ش ة   03 طيبق  فامي 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

محمفد  خميس  محمت  وذسات 

 100 ب امة  حصة   1.000  : شلش 

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

محمفد  خميس  محمت  وذسات 

مركز  وباير  مناة  عنفوته و)  شلش 

وذزييت 11311 وذغرباة مصر.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

محمفد  خميس  محمت  وذسات 

مركز  وباير  مناة  عنفوته و)  شلش 

وذزييت 11311 وذغرباة مصر

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 23 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

تفتبر 2021 نحت رقم ا80137.

469I

FIDACOGE

STYLISH CLUB
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDACOGE

عميرا متصلي 6 شيرع عالل وذفي�سي 

طريق وذتور وذباضيء وذطيبق رقم 

5 ش ة رقم 30 مروكش ، 0000ا، 

مروكش وملغرب

STYLISH CLUB شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عين 

حماتا 2 عميرا 7 محل رقم 1 

شيرع عالل وذفي�سي مروكش مروكش 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

909ا12
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   23
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.STYLISH CLUB
مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولحالقة اوذتجمال.
عين   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1 رقم  محل   7 عميرا   2 حماتا 
شيرع عالل وذفي�سي مروكش مروكش 

0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
90ا   : وذزاوقي  رضفون  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 510  : ولختوش  وبروهام  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
9000ا   : وذزاوقي  وذسات رضفون 

ب امة 100 درهم.
وذسات وبروهام ولختوش : 51000 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذزاوقي عنفوته و)  وذسات رضفون 
وقيمة عين حماتا عميرا 6 وذطيبق 5 
وذش ة 5 شيرع عالل وذفي�سي مروكش 

0000ا مروكش وملغرب.
وذسات وبروهام ولختوش عنفوته و) 
بلفك بفجتار رقم 88 نمت ت وذتوخلة 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذزاوقي عنفوته و)  وذسات رضفون 
وقيمة عين حماتا عميرا 6 وذطيبق 5 
وذش ة 5 شيرع عالل وذفي�سي مروكش 

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135127.
470I

NJ BUSINESS

STE TOP MARK
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NJ BUSINESS

 BUREAUX MARINA 3EME

 ETAGE BUREAU 19 AVENUE

 ABDELKRIM BENJELLOUN

 VILLE NOUVELLE FES، 30000،

FES maroc

STE TOP MARK شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكينب 

ميريني وذطيبق3 وملكتب 19شيرع عبت 

وذكريم بنجلفن وملت نة ولجت تا 

فيس - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72569

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TOP MARK

شركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء ا وألشغيل وملختلفة.

مكينب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

19شيرع عبت  ميريني وذطيبق3 وملكتب 

وذكريم بنجلفن وملت نة ولجت تا فيس 

- 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وحبي�سي  وذساتا حسنيء 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : وحبي�سي  وذساتا حسنيء 
ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا حسنيء وحبي�سي عنفوته و) 
رقم  وذشروردا  نجزئة  ومل يامة  شيرع 
فيس   30000 سلامين  ساتي   56

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا حسنيء وحبي�سي عنفوته و) 
رقم  وذشروردا  نجزئة  ومل يامة  شيرع 
فيس   30000 سلامين  ساتي   56

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2168.
471I

CABINET PARIS FISC CONSULTING

CHL TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CABINET PARIS FISC
CONSULTING

شيرع محمت ولخيمس وقيمة 
وذرحميني A3 وذطيبق والال اودي زم 
اودي زم وملغرب، 25350، اودي زم 

وملغرب
CHL TRAV شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور االد 
بفعلي جميعة بني سمير اودي زم 

25350 اودي زم وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1299

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CHL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. TRAV
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء
أعميل ولحتوئق

وذتجيرا.
: داور االد  عنفون ومل ر والجتميعي 
زم  اودي  سمير  بني  جميعة  بفعلي 

25350 اودي زم وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات شفاق وذحبتاني 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات شفاق وذحبتاني عنفوته و) 
زم  اودي   25350 وذحبتاني  شفاق 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات شفاق وذحبتاني عنفوته و) 
سمير  بني  جميعة  بفعلي  االد  داور 

25350 اودي زم وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بفودي زم بتيريخ 

2022 نحت رقم 50/2022.

472I

ودكف كفنسال

M&MSA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نفساع نشيط وذشركة 

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

 M&MSA
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شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي 07 زت ة 
بيب وذنصر وذطيبق وذسفلي روسين - 

50ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
25ا09ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 فبرو ر   11 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
وإلستيرود ا وذتصت ر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 817852.
473I

SMG CONSEILS

CIQAR IMMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SMG CONSEILS
عميرا 25 بلفك ا حى مامفتة وذطيبق 
والال 23000 بنى مالل ، 23000، 

بني مالل وملغرب
CIQAR IMMO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا23 

شيرع محمت ولخيمس وذطيبق وذثيذث 
- 23000 بني مالل وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12309

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   23
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CIQAR : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.IMMO
وذترايج   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري

- وذألشغيل وملختلفة اوذبنيء.

وذتجيرا أا وذفسيطة ا والستيرود   -

اوذتصت ر..
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم ا23 

شيرع محمت ولخيمس وذطيبق وذثيذث 

- 23000 بني مالل وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
وملغرواي  وذصمت  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   3.330  :

ذلحصة .

 3.330  : وملغرواي  عثمين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وملغرواي  وذزهروء  فيطمة  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   1.670  :

ذلحصة .

 1.670  : وذساتا صففاي وملغرواي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملغرواي  وذصمت  عبت  وذسات 
 3 كلم  مروكش  طريق  عنفوته و) 

23000 بني مالل وملغرب.

وذسات عثمين وملغرواي عنفوته و) 
 23000 رييض وذسالم طريق مروكش 

بني مالل وملغرب.
وملغرواي  وذزهروء  فيطمة  وذساتا 
عنفوته و) ح م نيذفجت 02 وذرقم 06 

0000ا مروكش وملغرب.

وذسات صففاي وملغرواي عنفوته و) 

عميرا اا1 ش ة 01 وذزهفر 02 عين 

وطي وذنخال ولجنفبي 0000ا مروكش 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وملغرواي  وذصمت  عبت  وذسات 
 3 كلم  مروكش  طريق  عنفوته و) 

23000 بني مالل وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا1  ني ر  والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 37.

474I

FIDUNA

ام زد ترانسفير
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

حل شركة

FIDUNA

 HY MLY ABDELLAH RUE 70

 N 33 CASABLANCA ، 20480،

CASABLANCA MAROC

وم زد نرونسفير شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي أبف وذهريرا 

بلفك 1 رقم 52 ساتي عثمين - 

20700 وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

959ا50.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات وم زد نرونسفير مبلغ 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

 1 م رهي وإلجتميعي أبف وذهريرا بلفك 

رقم 52 ساتي عثمين - 20700 وذتور 

وذباضيء وملغرب تتاجة ل : إنهيء.

ا حتد م ر وذتصفاة ب أبف وذهريرا 

 - عثمين  ساتي   52 رقم   1 بلفك 

CC 20700 وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) وكروم وذفزوني وذشيهتي 

ا عنفوته و) أبف وذهريرا بلفك 1 رقم 52 

ساتي عثمين 20700 وذتور وذباضيء 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823868.

475I

nord manager

فيفروس إي ريبوبالسيونيس 

سمير
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

nord manager

5 شيرع وبن رشت ط 3 نطفون ، 

93000، نطفون وملغرب

فافراس إي ريبفبالسافتيس سمير 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : سيتاة 

وذطريس وذ رميد ن وملضاق سيتاة 

وذطريس وذ رميد ن وملضاق 93200 

وملضاق وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.12851

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   05 وملؤرخ في 

سمير  ريبفبالسافتيس  إي  فافراس 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا مبلغ 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

وذطريس  سيتاة  وإلجتميعي  م رهي 

وذطريس  سيتاة  وملضاق  وذ رميد ن 

وملضاق   93200 وملضاق  وذ رميد ن 

وملغرب تتاجة ذحتم نح اق وهتوف 

وذشركة.

ا عين:

ا  وذنجمي  رضفون  وذسات ا) 

شيرع  والميرا  بتجزئة  عنفوته و) 

 93102 وذفناتق   1 رقم  براكسال 

وذفناتق وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

سيتاة  افي   2022 أبريل   05 بتيريخ 

سيتاة  وملضاق  وذ رميد ن  وذطريس 

 93200 وذطريس وذ رميد ن وملضاق 

وملضاق وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1316.

476I
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nord manager

سيرفيس النجمي إي فيس

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

nord manager

5 شيرع وبن رشت ط 3 نطفون ، 

93000، نطفون وملغرب

سيرفيس وذنجمي إي فيس شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 

نجزئة وألميرا زت ة براكسال رقم 

1 وذفناتق نجزئة وألميرا زت ة 

براكسال رقم 1 وذفناتق 93102 

وذفناتق وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

59ا18.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   05 وملؤرخ في 

شركة  فيس  إي  وذنجمي  سيرفيس 

مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي نجزئة وألميرا زت ة 

نجزئة  وذفناتق   1 رقم  براكسال 

وألميرا زت ة براكسال رقم 1 وذفناتق 

93102 وذفناتق وملغرب تتاجة ذحتم 

نح اق وهتوف وذشركة.

ا عين:

ا  وذنجمي  رضفون  وذسات ا) 

شيرع  والميرا  بتجزئة  عنفوته و) 

 93102 وذفناتق   1 رقم  براكسال 

وذفناتق وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

نجزئة  افي   2022 أبريل   05 بتيريخ 

وألميرا زت ة براكسال رقم 1 وذفناتق 

 1 نجزئة وألميرا زت ة براكسال رقم 

وذفناتق 93102 وذفناتق وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1072.

477I

ودكف كفنسال

PROMAX CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ودكف كفنسال

 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE

 LUXORIA A، Casablanca ،

20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

PROMAX CONSULTING شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 197 

شيرع ومل يامة وذطيبق 6 - 20560 

وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2785ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROMAX CONSULTING

غرض وذشركة بإ جيز : وستشيروت 

ودورية.

 197  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 20560  -  6 وذطيبق  ومل يامة  شيرع 

وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : لخناخ  أسيمة  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  لخناخ  أسيمة  وذسات 
زهفر 1 عين وطي تخال تفرد 20360 

مروكش وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  لخناخ  أسيمة  وذسات 
زهفر 1 عين وطي تخال تفرد 20360 

مروكش وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.
478I

ودكف كفنسال

JNANE INDIE FARM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب

JNANE INDIE FARM شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 197 
شيرع ومل يامة وذطيبق 6 - 20560 

وذتوروذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2363ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 JNANE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.INDIE FARM
غرض وذشركة بإ جيز : نيجر.

 197  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 20560  -  6 وذطيبق  ومل يامة  شيرع 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

زكيري  خايط  إبن  مريم  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   280  :

ذلحصة.
حصة   720  : وذسات وذزبير اذحلف 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
زكيري  خايط  إبن  مريم  وذساتا 
نجزئة  ذات  بني  زت ة  ا2  عنفوته و) 
 20360 وذسف�سي  مفريس  سين 

وذربيط وملغرب.
عنفوته و)  اذحلف  وذزبير  وذسات 
شيرع   53 فاال  و مفكفر  نجزئة 
 2550 وذتئيب  عين  وذحربي  ولخلاج 

وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
زكيري  خايط  إبن  مريم  وذساتا 
نجزئة  ذات  بني  زت ة  ا2  عنفوته و) 
 20360 وذسف�سي  مفريس  سين 

وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.
479I

ودكف كفنسال

ENERGYTECH INDUTRIES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ودكف كفنسال
 4ème ETG N°48، AVENUE

 TADDART, RÉSIDENCE
 LUXORIA A، Casablanca ،
20ا20، وذتور وذباضيء وملغرب
 ENERGYTECH INDUTRIES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 
طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 
ا3 إقيمة وذنحام ناط ملال - 20650 

وذتوروذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.507137
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 26  ني ر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
مبلغ   ENERGYTECH INDUTRIES
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
ا3  رقم  محل  وإلجتميعي  م رهي 
 20650  - ملال  ناط  وذنحام  إقيمة 
 : ل  تتاجة  وملغرب  وذتوروذباضيء 

نفقف وذنشيط.
ا حتد م ر وذتصفاة ب محل رقم 
ا3 إقيمة وذنحام ناط ملال - 20650 

وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  شفود  عبتهللا  وذسات ا) 
 72 عميرا   27 وألزهير زت ة  عنفوته و) 
 20630 برتف�سي  ساتي   10 رقم 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 08 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم ا81586.
480I

FLASH ECONOMIE

PRO MESK SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

نأسيس وذشركة
PRO MESK SERVICES SARL AU

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 
وذشريك وذفحات

 م رهي وإلجتميعي: 26 شيرع مرس 
وذسلطين وذطيبق 1 وذش ة 3 – وذتور 

وذباضيء
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2713ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 وبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  وملحتادا 

بيملميزوت وذتيذاة

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات

:تسماة   PRO MESK SERVICES

وذشركة

غرض وذشركة بإ جيز :

عن  تايبة  وذح يرية  وألنشطة 

أطروف ثيذثة ؛
اوألصفل  وملمتلكيت  إدورا 

وذح يرية؛

 ، وذتفظاف   ، وملؤقت  وذحمل 

وذتنظاف   ، اوملروقبة  ولحروسة 

وذصنيعي ا وملنزلي ، وذبستنة ؛

جماع  انفزيع  انأجير  اباع  شروء 

اجماع  وملحتوت  اجماع  وملفود 

ومللح يت وملختلفة ؛

جماع  انففير  مختلفة  أعميل 

ولختميت

ختميت وذتمفين ا ختمة ن ت م 

وذطحيم

انفزيع  انجيرا  انصت ر  وستيرود 

أا  ولختميت  أا  وملنيفع  أتفوع  جماع 

وذسلع ؛

26 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

مرس وذسلطين وذطيبق 1 وذش ة 3– 

وذتور وذباضيء

وملتا : 99 سنة وبتتوء من ن ااتهي 
بيذسجل وذتجيري

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي

1000 حصة : ذلسات مسك عيدل

بمجمفع: 1000 حصة

تسير وذشركة ملتا غير   : وذتساير 

محتدا من طرف

وذسات مسك عيدل

وذحنفون : حكم 1 وذطيبق وذسفلي 
زت ة 21 رقم ا2 ع ب وذتور وذباضيء 

 31 1  ني ر إلى  من  وذسنة ومليذاة: 

دجنبر من كل عيم

بيملركز  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذباضيء  بيذتور  ذالستثمير  ولجهفي 

رقم  نحت   2022 وبريل   23 بتيريخ 

2713ا5

481I

FLASH ECONOMIE

Ste INDIE SPA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

Ste INDIE SPA S.A.R.L AU
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رأس ميذهي : 100000.00 درهم 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
75ا7ا

عنفون م رهي والجتميعي : ش ة رقم 
26 وذطيبق وذثيني بلفك وبطاو رقم 

126 شيرع وحمت زكريي وذتمت ت 
وذتوخلة وكيد ر

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 31/03/2022 ن ررمي  لي:

نففيت ولحصص :
وذتي  ولحصص  جماع  نففيت 
ولى   100٪  ملكهي وذسات مرود اردي 

وذساتا سنيء وملروكي
صالحايت وإلدورا اوذتفقاع.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم   -
وذتجيرية بأكيد ر بتيريخ 06/05/2022 

نحت رقم. 109653
482I

FLASH ECONOMIE

BS HOME
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BS HOME شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا8 زت ة 
واالد زيين وملركز وذتجيري وبف ظبي 
وذطيبق 3 رقم ا9 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2583ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 BS  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HOME
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
مختلفة أا وذبنيء ا وإلنحيش وذح يري .
زت ة  ا8   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ظبي  وبف  وذتجيري  وملركز  زيين  واالد 
وذتور   20000  - ا9  رقم   3 وذطيبق 

وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات بفجمحة صففون 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات بفجمحة صففون عنفوته و) 
عين   2 طيبق   22 نجزئة سيتاة رقم 
وذشق 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بفجمحة صففون عنفوته و) 
عين   2 طيبق   22 نجزئة سيتاة رقم 

وذشق 20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 0ا8235.
483I

FLASH ECONOMIE

HERA centre
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

HERA centre
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
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م رهي وإلجتميعي: 13 زت ة وحمت 

وملجيطي ذزوذب وذطيبق 1 رقم 8 حي 

وملحيريف - وذتور وذباضيء

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

511099

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات

HERA centre: تسماة وذشركة

وستشيرا   : غرض وذشركة بإ جيز 

في وذتغت ة

وذتنحاف

وذحني ة بيلجميل

زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وحمت وملجيطي ذزوذب وذطيبق 1 رقم 8 

حي وملحيريف - وذتور وذباضيء

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي

وذساتا رجيء خيذت : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   

اصفيت امفوطن وذشركيء

وذساتا رجيء خيذت عنفونهي وقيمة 

عين   8 ش ة  وا  عميرا  زيين  واالد 

وذبرجة وذتور وذباضيء

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة

وذساتا رجيء خيذت عنفونهي وقيمة 

عين   8 ش ة  وا  عميرا  زيين  واالد 

وذبرجة وذتور وذباضيء

بيملركز  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذباضيء  بيذتور  ذالستثمير  ولجهفي 

رقم  نحت   2021 02  فذافز  بتيريخ 

2926

484I

FOUZMEDIA

ZEN ACADEMY SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 ZEN ACADEMY SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 59 شيرع 

مفالي عبتوذحزيز إقيمة مفالي 

عبتوذحزيز وذرقم ا - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

63669

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   16

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ZEN  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ACADEMY SARL AU

حالقة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذنسيء

مركز ذلتجمال

وذتصت ر اوإلستيرود.

 59  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

إقيمة  عبتوذحزيز  مفالي  شيرع 

000ا1   - ا  مفالي عبتوذحزيز وذرقم 

وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا بشرى وإلدري�سي وملسنياي 
بئر   2320 وذرقم   3 جنين  عنفوته و) 

وذرومي 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا بشرى وإلدري�سي وملسنياي 
بئر   2320 وذرقم   3 جنين  عنفوته و) 

وذرومي 000ا1 وذ ناطرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 03  ني ر 

2022 نحت رقم -.
485I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

 EXCELLENCE CENTRUM
PRIVE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS
CONSEILS

 PLACE MOHAMED V N°27
 APPART N°2 1ER ETAGE SETTAT

، 26000، SETTAT MAROC
ومل ر  نحفيل   : وإلعالن  تفع 

وإلجتميعي ذلشركة .
شركة   : وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت شريك 

احات . 
 EXCELLENCE CENTRUM

PRIVE تسماة وذشركة:
وذحيم  ولجمع   : عن  مترنب  قرور 

وإلستثنيئي 
نيريخ وذ رور: 2022/05/06

م ر وذشركة ولحيلي 
وذحنفون : وذش ة , وذطيبق وذثيني , 

وذرقم 78 شيرع وذزرقتفني .
وذرمز وذبر تي : 26000

وملت نة : سطيت 
وذبلت : وملغرب 

ومل ر ولجت ت ذلشركة
وذثيني,  وذطيبق  وذش ة,  وذحنفون: 
وذرقم 122 مكرر شيرع ولجيش ومللكي.

وذرمز وذبر تي: 26000
وملت نة : سطيت 

وذبلت: وملغرب 

بايتيت حفل وإل توع وذ يتفني

وإل توع  ذتيهي  نم  وذتي  وملحكمة 

والبتتوئاة  وملحكمة   : وذ يتفني 

بسطيت 

وذ يتفني:  وإل توع  نيريخ 

 2022/05/12

رقم وإل توع وذ يتفني : 2ا22/1

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6885

486I

ونميتاة ولحر

TRAHIM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ونميتاة ولحر

229 نجزئة وبن نيشفين وزلي مروكش 

مروكش منيرا، 0000ا، مروكش 

وملغرب

TRAHIM شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 229 

نجزئة بن نيشفين أزلي مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

113351

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2021 ميرس  ا2 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRAHIM

أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوذتشيات .

 229  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - مروكش  أزلي  نيشفين  بن  نجزئة 

0000ا مروكش وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : أاغين  وبروهام  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  أاغين  وبروهام  وذسات 
داور وعسالة سحيدا 0000ا مروكش 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  أاغين  وبروهام  وذسات 
داور وعسالة سحيدا 0000ا مروكش 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   06 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 252ا.
487I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE B.G.V TRAVAUX SARL
AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 
وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب
 STE B.G.V TRAVAUX SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر و ت 

مفش - 52250 كلمامة وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.12355

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 28  فذافز 2021 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
كلمامة   52250  - »قصر و ت مفش 
 52300  - »قصر وذسيت  إلى  وملغرب« 

ننجتود وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم 03/2021ا.
488I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE B.G.V TRAVAUX SARL
AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 
وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب
 STE B.G.V TRAVAUX SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
وذسيت - 52300 ننجتود وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12355
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2021 28  فذافز  في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»600.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم 03/2021ا.
489I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE B.G.V TRAVAUX SARL
AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات
نففيت حصص

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 
وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب
 STE B.G.V TRAVAUX SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
وذسيت - 52300 ننجتود وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12355
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 28  فذافز  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
بلحات  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
28  فذافز  بتيريخ  طيذبي   فسف 

.2021
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم 03/2021ا.
490I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 STE B.G.V TRAVAUX SARL
AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

تحاين مسير جت ت ذلشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 
وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب
 STE B.G.V TRAVAUX SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
وذسيت - 52300 ننجتود وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12355
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 نم تحاين  28  فذافز  وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) طيذبي 

 فسف كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم 03/2021ا.
491I

ste controle balance sarl

STE MANAZIL AL AMAL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
STE MANAZIL AL AMAL شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 75 
زت ة 2 حي والمل وذطيبق 1 مكنيس - 

500000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
55779

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. MANAZIL AL AMAL
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري 
وشغيل مختلفة وا وذبنيء.

 75 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
1 مكنيس -  2 حي والمل وذطيبق  زت ة 

500000 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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 1.000  : وذسات وحمت وحماتوني 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وحمت وحماتوني عنفوته و) 
مكنيس  والمل  حي   2 زت ة   75 رقم 

50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وحمت وحماتوني عنفوته و) 
مكنيس  والمل  حي   2 زت ة   75 رقم 

50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   21 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا112.

492I

Sud Business Center

NOASOFIA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نفساع نشيط وذشركة 

Sud Business Center

إقيمة جفهرا وألطلس عميرا د رقم 

2 وذطيبق وألر�سي زواية زت ة أبف بكر 

وذصت ق ا زت ة زينب تفيساة وذحي 

وذشتفي مروكش، 0000ا، مروكش 

وملغرب

NOASOFIA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي رييض 

وتتوذف رقم 21 وذطيبق وألال 

وذشريفاة - 0160ا مروكش وملغرب .

نفساع نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

775ا9.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 فبرو ر  ا2  في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

صفحيت  ابرمجة  نصمام 

وإلتترتيت 

وذتصمام ولجروفاكي .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 133950.

493I

tracom cg

BENSAID HASSAN ET FILS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

tracom cg

 N°8 RUE ABI NOUAIM VN ،

30000، FES MAROC

 BENSAID HASSAN ET FILS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1ا 
زت ة ولحسامة والطلس - 30000 

فيس وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

8051ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 نم وإلعالم  30 أبريل  وملؤرخ في 

بففيا وذشريك حسن بنسحات ا نفزيع 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2017 دجنبر   18 في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :

وذسات ا) بنسحات جميل وذت ن ، 

113,75 حصة .

وذسات ا) بنسحات كريم ، 113,75 

حصة .

 ، سحات  بنسحات  وذسات ا) 

113,75 حصة .

وذسات ا) بنسحات نحام ، 463,75 

حصة .

 56,87 ، بنسحات تجلى  وذسات ا) 

حصة .

وذسات ا) بنسحات رحامة ، 56,87 

حصة .

 ، فااللي سحاتا  بيهج  وذسات ا) 

81,25 حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   09 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1272/2022.

494I

CAUDEC CONSEIL

ويآرإيروسبيس املغرب
تحاين مت ر عيم

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

ايآرإ راسبيس وملغرب شركة 
وملسيهمة

اعنفون م رهي والجتميعي وملنط ة 
وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 
وذنفوصر - - وذتور وذباضيء وملغرب.

تحاين مت ر عيم
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

11ا386.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 21 فبرو ر 2022
أاذفيي  وذسات ا)  تحاين  ن رر 
ذشركة  عيمي  مت رو  كفمبفس 
 21 بتيريخ  وملغرب  ايآرإ راسبيس 

فبرو ر 2022
انتمثل وذصالحايت وملخفذة فامي 

 لي: تساير ا إدورا وذشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 03 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم ا5ا815.
495I

لا وملفث ة بشرى وذنيزري
َ
د فون والستي

« WAB IMMO » SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

لا وملفث ة بشرى 
َ
د فون والستي

وذنيزري
شيرع عبت وملفمن، إقيمة وذنخال 
3، وذطيبق وألال، وذش ة رقم 2 ، 

28810، وملحمت ة وملغرب
 « WAB IMMO » SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا20 
شيرع بيعمروني وميل 3 وذطيبق 

وذثيني ساتي وذبرتف�سي - 20600 
وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

309ا52

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   15

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 WAB  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.« IMMO » SARL AU

أنشطة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوذتشيات اوإلنحيش وذح يري .

رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذطيبق   3 شيرع بيعمروني وميل  ا20 

 20600  - وذبرتف�سي  ساتي  وذثيني 

وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 GROUPE BAKH « وذشركة 

 100 حصة ب امة   S.A.S « : 1000

درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 GROUPE BAKH « وذشركة 

ذف  وا  غايت  ا1  عنفوته و)   »  S.A.S

69660 كفذفن وا مفتت داغ فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بخيذق  افيء  وذساتا 

15 زت ة 8 ميي 5ا19 69580 مخام 

سينفتيي فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 01 بتيريخ  بيملحمت ة  والبتتوئاة 

دجنبر 2021 نحت رقم 802713.

496I
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وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

IMI DAKHLA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 

صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

IMI DAKHLA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

ولحسني رقم 31ا - 73000 وذتوخلة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

21537

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 IMI  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. DAKHLA

أعميل   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

متنفعة أا بنيء ؛

وملفود  انأجير جماع  اباع  شروء   -

اوآلالت.

- أعميل وذهنتسة وملتتاة اوملبيني 

وذسكناة اوذصنيعاة اأعميل ولحفر 

اوذطرق  وذصحي  اوذصرف  وذحيمة 

اوذطرق  وملختلفة  اوذشبكيت 

اإمتودوت وملايه اوذكهربيء اوذهينف ؛.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

73000 وذتوخلة  31ا -  ولحسني رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات رضفون مبسفط : 10.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات رضفون مبسفط عنفوته و) 
 73000 31ا  رقم  ولحسني  وذحي 

وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات رضفون مبسفط عنفوته و) 
 73000 31ا  رقم  ولحسني  وذحي 

وذتوخلة وذتوخلة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 822/2022.
497I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

I.B.A.H TRAVAUX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

I.B.A.H TRAVAUX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 م رهي والجتميعي: داور متيت وسني 
ولحفز مروكش. اكيذة وبب. بريت

مروكش وملغرب. - رقم 56
116233:رقم وذت اات في وذسجل 

وذتجيري
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   20 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة
 تغاير ومل ر من متجر رقم 1 محطى 
متيت  داور  ولى  مروكش  محيمات  هللا 

وسني ولحفز مروكش
وذسات علي ود بنافس قيم بباع   
300 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة. 
100 حصة ذفيئتا وذسات وبروهام ود 
حصة ذفيئتا وذسات   200 بنافس ا 

حمات ود بنافس
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة

:بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي
ايجفز ت ل ومل ر إلى أي مكين آخر 
وألعضيء  من  جميعي  قرور  بمفجب 
إلدخيل  وذالزمة  وألغلباة  نتخذه 

وذتحت الت على وذنظيم وألسي�سي
على  وذذي  نص   :  11 رقم  بنت 
عملايت  جماع  تسجال  مي لي  جب 
ت ل وألسهم كتيبة. ايكفن بصك عتل 
أا صك خيص  تم تسلامه ذلشركة 
على وألشكيل وملنصفص عليهي في ومليدا 
مجمفعة  يشكل  وذذي  وذظهير  من 
ولحصص قيبلة  والذتزوميت اوذح فد. 
ومليروث  طريق  عن  بحرية  ذلتحفيل 
اقيبلة ذلتحفيل بحرية بين وذزاجين 

اوآلبيء اولحلفيء 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135056
498I

وألستيلا هتى أمنافل، مفث ة

 CONSERVERIE DE OUED
EDDAHAB

إعالن متحتد وذ روروت
وألستيلا هتى أمنافل

مفث ة بأكيد ر
عميرا نفياين بلفك 2E وذطيبق 

وذثيني
 رقم ا زت ة اود زيز - وكيد ر

 CONSERVERIE DE « شركة
OUED EDDAHAB« شر كة 

محتادا وملسؤاذاة 
ولجمع  محضر  بم ت�سى   .I
 CONSERVERIE  « ذشركة  وذحيم، 
شركة   «  DE OUED EDDAHAB
وملسؤاذاة،رأسميذهي  محتادا 
م رهي  درهم،   10.000.000،00
وملنط ة  بيذتوخلة،  والجتميعي 
وذذهب،  اود  وذسالم،  وذصنيعاة، 
مؤرخ في 07 دجنبر 2021، نم مي  لي:
ملين  محمت  وذسات  وست يذة   -
حرمة هللا من مهيمه كمسير ذلشركة .
أحمت  وذسات  افيا  وثبيت   -

أمسراي. 
 ، تحاين وذسات حسن ومسراي   -

مسيرو ذلشركة.

 ، نأكات وذسات محمت وذبحي�سي   -
مسيرو ذلشركة.

ذل يتفن  وملتروبط  اوذتغاير   -
وألسي�سي ذلشركة. 

ذتى  وذ يتفني  وال توع  نم   .II
وذتجيري  بيذسجل  وذضبط  كتيبة 
وذذهب  بفودي  والبتتوئاة  بيملحكمة 
رقم  نحت  01/2022/ا2،  في   ،

.118/2022
بيذتحت ل  وذتصريو  نم   .III
بيذسجل وذتجيري بيملحكمة والبتتوئاة 
01/2022/ا2،  في  وذذهب٬  بفودي 

نحت رقم 163.
ذلباين ا وذنشر 

وألستيلا هتى أمنافل
مفث ة

499I

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI

 GROUP BOUCH-FAR
INVEST

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE KAMAL MASSIOUI
 RUE BRAHIM ROUDANI اا
 N°17 VN FES ، 30000، FES

MAROC
 GROUP BOUCH-FAR INVEST

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزيئة 

5ا وذبسينين طريق و  مفزور طيبق 1 
فيس . - 30000 فيس وملغرب 
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

71593
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   07
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GROUP BOUCH-FAR INVEST
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نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوستغالل وذح يروت ولخيصة.

نجزيئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1 وذبسينين طريق و  مفزور طيبق  5ا 

فيس . - 30000 فيس وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات فيرس وذزمفري عنفوته و) 

فيس FES 30000 وملغرب.
ومللايني عنفوته و)  وذساتا بشرى 

فيس FES 30000 وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ومللايني عنفوته و)  وذساتا بشرى 

فيس FES 30000 وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   01 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا107.
500I

EXPERFIN

NAHDA SANITAIRE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

EXPERFIN
شيرع اود سبف، 30 إقيمة جفهرا 
رقم 2، وألذفة، وذحي ولحسني ، 
20220، وذتور وذباظيء وملغرب

NAHDA SANITAIRE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وذزرقطفني 19 حي وذنهضة 1، - 

12020 نميرا وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.89061

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 21 فبرو ر 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وذنهضة  حي   19 وذزرقطفني  »شيرع 

1، - 12020 نميرا وملغرب« إلى »وقيمة 

رقم  نجيري  محل  ولجت تا  وذزهروء 

0ا120   - وذففيق  وذحميرا # ب #  ا، 

نميرا وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   26 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3030.

501I

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

SADIME
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE YOUFITRRI

عميرا رقم ا2 وذطيبق وذثيني ش ة 

12 شيرع عالل بن عبت هللا م.ج. ، 

50000، مكنيس وملغرب

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

SADIME شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 9 

مكرر رقم 31 مجمفعة بيء وذبسينين 

- 50000 مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55879

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   29

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

.SADIME

مكتبة،   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مطبحة، وألعميل وملختلفة.
 9 زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

31 مجمفعة بيء وذبسينين  مكرر رقم 

- 50000 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبت ولحق وذحلمي : 1.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذحلمي  ولحق  عبت  وذسات 
 2 ا1 عميروت أ6  يسمانة  عنفوته و) 
50000 مكنيس  17 وذبسينين  وذش ة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذحلمي  ولحق  عبت  وذسات 
 2 ا1 عميروت أ6  يسمانة  عنفوته و) 
50000 مكنيس  17 وذبسينين  وذش ة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   01 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1272.
502I

Global Infobel

STE TECHENO LEADER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
STE TECHENO LEADER شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 
16 عميرا 09 مجمع وذفردا دشيرا 
وتزكين و ت ملفل وتزكين 80000 

وكيد ر وملغرب .
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.15367

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم نحفيل   2020 22  ني ر  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
مجمع   09 عميرا   16 رقم  »محل 
ملفل  و ت  وتزكين  دشيرا  وذفردا 
إلى   « وملغرب  وكيد ر   80000 وتزكين 
تساال  صنيعاة  منط ة   E-56 »رقم 

وكيد ر   80000 دشيرا وتزكين وتزكين 

وملغرب ».

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   26 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2020 نحت رقم 327.

503I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

P.S LOGISTIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT

SARL

وقيمة ذاني وذرقم 76 زواية شيرع 

طيتطين اشيرع ذبنين ذطيبق وذتيسع 

طنجة ، 90000، طنجة وملغرب

P.S LOGISTIQUE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

عمربن وذحيص وذطيبق وذثيذث رقم 

26 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127179

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 P.S  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LOGISTIQUE

وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذلبضيئع،وستيرود  اوذتالي  وذفطني 

انصت ر، شروء، باع.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

رقم  وذثيذث  وذطيبق  وذحيص  عمربن 

26 - 90000 طنجة وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : عبتهللا  وذنيصر  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذنيصر عبتهللا عنفوته و) 
16 طيبق  70 مجمع د يري مجمفعة 
 90230 طنجة  وجزتي ة   22 رقم  ا 

طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذنيصر عبتهللا عنفوته و) 
16 طيبق  70 مجمع د يري مجمفعة 
 90230 طنجة  وجزتي ة   22 رقم  ا 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253659.
504I

karama conseil

STE FOR CAPRES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس 
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس، 

30000، فيس وملغرب
STE FOR CAPRES شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذ تودرا ساتي دوااد وقلام مفالي 
يح فب فيس - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72203

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 19  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FOR CAPRES
وذتغت ة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذحيمة - بيئع ولخضر اوذفيكه وذطرية 

بيلجملة - ت ل وذبضيئع .
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذ تودرا ساتي دوااد وقلام مفالي 
يح فب فيس - 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ودريس  وذرو�سي  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذرو�سي ودريس عنفوته و) 
فيس 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وذرو�سي ودريس عنفوته و) 
فيس 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   12 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1955/2022.
505I

AFTISSE CONSEIL

د بي كرييسافن

DIBA CREATION 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 DIBA CREATION د بي كرييسافن

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زينيت 

بيزتيس سيتتر زت ة مسلم نجزئة 

بفكير وذطيبق 3 ش ة ا1 بيب دكيذة - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

199ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

د بي   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. DIBA CREATION كرييسافن

مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ونصيل

ننظام ولحفالت اوملنيسبيت

وذتصمام وذتوخلي اوذت كفر.
زينيت   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نجزئة  مسلم  زت ة  سيتتر  بيزتيس 

بفكير وذطيبق 3 ش ة ا1 بيب دكيذة - 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ومانة  بفد بة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومانة  بفد بة  وذساتا 

وسكجفر وملحيمات 9 وألمين 6 بلفك أ 

وذش ة ا 0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ومانة  بفد بة  وذساتا 
وسكجفر وملحيمات 9 وألمين 6 بلفك أ 

وذش ة ا 0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   31 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.

506I

sahel issticharat

 BUREAU D›ÉTUDE
 D›IMPACT SUR

L›ENVIRONNEMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

sahel issticharat
شيرع مكة طريق وذسميرا عميرا رقم 

78 ، 70000، وذحافن وملغرب
 BUREAU D›ÉTUDE D›IMPACT

 SUR L›ENVIRONNEMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
01 شيرع وذفحتا وذحرباة وذتوخلة - 

73000 وذتوخلة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
20591

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 31  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 BUREAU D’ÉTUDE D’IMPACT

.SUR L’ENVIRONNEMENT
دروسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملشراع.
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تشخاص مشيريع حمي ة وذبيئة.
دروسيت وألثر وذبائي.

نحلال امروقبة وملشيريع وذبائاة.
وذتروسيت وذفناة.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذحرباة  وذفحتا  شيرع   01 وذسالم 

وذتوخلة - 73000 وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وذسيذك وبيه : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وبيه  وذسيذك  وذسات 
70000 وذحافن  مركز بفكروء وذحافن. 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حي  عنفوته و)  وبيه  الذة  وذساتا 
رقم   c بلفك  وذففيق  نجزئة  وذ تس 

177 وذحافن 70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 31 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

 ني ر 2022 نحت رقم 163/2022.
507I

FMJE

FOOD QUARTIER شركة
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FMJE
 Plate-forme d›écoute

 d›orientation et
 d›accompagnement route

 Meknès hay taj rue 203 Ain
 kadouss Fès ، 30000، FES

MAROC
شركة FOOD QUARTIER شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
وذتجيري وذكيئن ب 130 حي وذسالم 
طريق بفركي ز فيس - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72533

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.FOOD QUARTIER
مطحم   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذلفجبيت وذسريحة.
وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
حي وذسالم   130 وذتجيري وذكيئن ب 
فيس   30000  - طريق بفركي ز فيس 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 30.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وسميعالي  أمين  محمت  وذسات 
علفي : 300 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وسميعالي  أمين  محمت  وذسات 
وذسالم  حي   130 عنفوته و)  علفي 
فيس   30000 فيس  بفركي ز  طريق 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وسميعالي  أمين  محمت  وذسات 
وذسالم  حي   130 عنفوته و)  علفي 
فيس   30000 فيس  بفركي ز  طريق 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 66ا2.

508I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

DIO CAFE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شيرع مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 

2609 ، 0000ا، مروكش وملغرب

DIO CAFE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 

وتتذس 2 - 8 شيرع درعة رقم 91 

محسكر جليز - 0000ا مروكش 

وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

379ا9.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

رضفون وذبتود  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) ادود 

شطروب بتيريخ 06 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13575.

509I

CABINET LAAFOU CONSEIL

CREACTIF
إعالن متحتد وذ روروت

CREACTIF

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

برأس ميل قتره 1.000.000,00 

درهم

ومل ر وذرئي�سي: ا17 طريق أاالد زيين 

وذتوروذباضيء

وذسجل وذتجيري: 9015ا1 

نصفاة وذشركة

افً ي ذ روروت محضر وذشركيء   (1

بتيريخ ا1 أبريل 2022، ن رر مي  لي:

- ن رير وملصفي؛

- وملروجحة اوملفوف ة على حسيبيت 

وذصيفي  وذفضع  نظهر  وذتي  وذتصفاة 

درهم وي بتان مكيفأا  0ا371.ا59 

وذتصفاة؛

- وإلقرور بإغالق وذتصفاة وعتبيرو 

من ا1 أبريل 2022؛

- نرك وملصفي اإبروء لمته؛

مكين إ توع مستنتوت وذشركة   -

ساكفن في ا17 طريق أاالد زيين وذتور 

وذباضيء؛

نم وإل توع وذ يتفني في سجل   (2

في  وملحكمة وذتجيرية بيذتوروذباضيء، 

09 مي ف 2022 نحت وذرقم 1اا823. 

وملستخلص اوذبايتيت.

510I

FINCOSA MARRAKECH

RIYAD AL MOUSSIKA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

FINCOSA MARRAKECH

شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 

وملغرب

RIYAD AL MOUSSIKA شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 62 

بفطفيل نيرية - 0000ا مروكش 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

927ا1.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم تحاين   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

ود  وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وبروهام حسن كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135656.

511I
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SM PARTNERS

 LA PEPINIERE D’EVEIL
CRECHE PRIVEE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
قفل وذتصفاة

SM PARTNERS
33 مجمفعة عرسة ذكبير وذطيبق 

وألر�سيِ  مكتب بِ 1 إمتتود وملحيريف 
maroc 20000، وذتور وذباضيِء ،

 LA PEPINIERE D’EVEIL CRECHE
PRIVEE شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : 

 JET نجزئة وذتففاق 16 ا 18 مبنى
BUSINESS CLASS وملكينب ب8 ا 
ب9 ساتي محراف - 20270 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
03201ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  18 فبرو ر  وملؤرخ في 
 LA PEPINIERE D’EVEIL CRECHE
وملسؤاذاة  لوت  شركة   PRIVEE
 10.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 JET مبنى   18 ا   16 وذتففاق  نجزئة 
ا  ب8  وملكينب   BUSINESS CLASS
وذتور   20270  - ساتي محراف  ب9 
وذشركة  تتاجة ألن  وملغرب  وذباضيء 
ذم نتمكن من نح اق وذغرض وذذي 

نأسست من أجله.
ا عين:

ا  وذفحمي  أمين  وذسات ا) 
شيرع أبف ظبي وذفوزيس   8 عنفوته و) 
وملغرب  وذباضيء  وذتور  10ا20 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
شيرع   8 افي   2022 فبرو ر   18 بتيريخ 
وذتور  10ا20   - وذفوزيس  ظبي  أبف 

وذباضيء وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 833926.

512I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HABITAS AGAFAY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شيرع مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 

2609 ، 0000ا، مروكش وملغرب

HABITAS AGAFAY شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 57 شيرع 

مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 2609 - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

75ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HABITAS AGAFAY

وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

امي  وذفنتقاة  وملؤسسيت  تشغال  ا 

 ميثلهي من مسيكن.

57 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  2609 وذبر ت  صنتاق  مفريتيتاي 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 HABITAS وذشركة 

HOSPITALITY LTD : 1.000 حصة 

ب امة 10 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 HABITAS وذشركة 

 15 عنفوته و)   HOSPITALITY LTD

 Ingestre Place Suite 64 W1F

.0DU London United Kingdom

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)   David SAPIR وذسات 

 Ingestre Place Suite 64 W1F  15

0DU London United Kingdom

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135760.

513I

2019

طوب اوف ميند كوم

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

2019

rabat maroc ،وملغرب ، 0000ا

طفب واف مانت كفم شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 79 شيرع 

وبن سيني وذطيبق 2 ش ة 6 وكتول - 

RABAT 100000 وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5ا1525.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2022 نم نحفيل  12 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

2 ش ة  »79 شيرع وبن سيني وذطيبق 

6 وكتول - RABAT 100000 وملغرب« 

شيرع جحفر وذصت ق ش ة  »ا7  إلى 

11 وكتول - 10000 وذربيط وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   13 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5720-2022.

514I

EL MARSA CONSEIL

AGUA Y ARENA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL

حي وذ تس شيرع وذبحت ، 70000، 

وذحافن وملغرب

AGUA Y ARENA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي الي 
وذحهت زت ة 8 رقم 10 وذحافن 

70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1533ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 AGUA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.Y ARENA

غرض وذشركة بإ جيز : إتتيج اباع 

وذبستنة  منتجيت  إتتيج  وذنبينيت. 

وذتجمال  امستحضروت  وذسفق  في 

نمثال  انفزيع,  اباع  وذطباحاة 

اشبه  وذصاتالتاة  شبه  وملنتجيت 

وذطباة.

الي  حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذحهت زت ة 8 رقم 10 وذحافن 70000 

وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات تزور اوهبي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات تزور اوهبي عنفوته و) بلفك 

وذ ناطرا  واجاه  واالد   386 رقم  ل 

70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

بلفك  وذسات تزور اوهبي عنفوته و) 

وذ ناطرا  واجاه  واالد   386 رقم  ل 

70000 وذحافن وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1305.

515I

STE FICOGES SARL AU

فوليك
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU

 BOITE POSTALE 35 POSTE

 PRINCIPALE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC

ففذاك شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 56 زت ة 

وبن خلتان وقيمة حكام محل رقم 

1 وذطيبق والر�سي - 50000 مكنيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55591

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   15

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : ففذاك.

م هي   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

امطحم.

زت ة   56  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وبن خلتان وقيمة حكام محل رقم 
مكنيس   50000  - وذطيبق والر�سي   1

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   50  : وذسات شرواي فؤود 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   50  : وذسات طه سحبيني 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات شرواي فؤود عنفوته و) رقم 
سين جل   30080 ذرمطيج  شيرع  ا 

فرنسي.
عنفوته و)  سحبيني  طه  وذسات 
 50000  2 مرجين  ا  اا ش ة  عميرا 

مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات شرواي فؤود عنفوته و) رقم 
سين جل   30080 ذرمطيج  شيرع  ا 

فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   02 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 851.
516I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

DEEPMAX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

DEEPMAX شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي تحياتاة 
وملتفكلة بر طم طم - 31000 صفرا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3713

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DEEPMAX

غرض وذشركة بإ جيز : إستخروج 

وملحيدن.

تحياتاة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

31000 صفرا   - وملتفكلة بر طم طم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات  يسين ورجيتي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : ورجيتي  وملصطفى  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ورجيتي  وذسات  يسين 

أمليتاي 1000 أبرسال أمليتاي.

وذسات وملصطفى ورجيتي عنفوته و) 

 31000 تحياتاة وملتفكلة بر طم طم 

صفرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ورجيتي  وذسات  يسين 

أمليتاي 1000 أبرسال أمليتاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بصفرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 290.

517I

FINCOSA MARRAKECH

LA VILLA SAADA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
خفض رأسميل وذشركة

FINCOSA MARRAKECH

شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 

وملغرب

LA VILLA SAADA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي تسلطيتت 

شريفاة طريق وسني - 0000ا 

مروكش وملغرب.

خفض رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.97771

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2022 أبريل   09 في  وملؤرخ 

خفض رأسميل وذشركة بمبلغ قتره 

»3.000ا2 درهم« أي من »260.000 

درهم« إلى »17.000 درهم« عن طريق 

: نخفاض عتد وألسهم.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135655.

518I

FINCOSA MARRAKECH

LA VILLA SAADA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

FINCOSA MARRAKECH

شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 

وملغرب

LA VILLA SAADA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي تسيطيتت 

شريفاة طريق وسني - 0000ا 

مروكش وملغرب.
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رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.97771
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
رفع  نم   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 
رأسميل وذشركة بمبلغ قتره »17.000 
إلى  درهم«   17.000« أي من  درهم« 
ن ت م   : عن طريق  درهم«  »000.ا3 

حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135655.
519I

Laghmich Mohammed

MIMOUN PRO SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MIMOUN PRO SARL AU
نأسيس وذشركة

لوت وملسؤاذاة وملحتادا بشريك 
اوحت

بم ت�سى ع ت عرفي حرر بطنجة 
اضع  نم   ،2022 أبريل   12 بتيريخ 
لوت  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 
وذفحات  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 

لوت ولخصيئص وذتيذاة:
 Mimoun Pro SARL :وذتسماة  -

AU
أهتوف  ذهي  وذشركة  وذهـتف:   -
أا  لحسيبهي  اخيرجه  وملغرب  دوخل 

لحسيب وذغير.
أعميل  جماع  اننفاذ  نصمام   •
ذلصتأ  ومل يام  اوذففالل  وملحتن 

اوالذفمانافم.
نصناع انركاب اتسفيق جماع   •
اوذففالل  وملحتن  أشغيل  والت  أتفوع 

اوالذفمانافم.
• تجير وألذفمنافم بصفة عيمة.

بجماع  وذ ايم  عيمة  بصفة   •
اوذصنيعاة  وذتجيرية  وذحملايت 
اومليذاة اوذح يرية وذتي نرنبط بطري ة 
بيذهتف  مبيشرا  غير  أا  مبيشرا 
وملسطر أعاله أا نلك وذتي من شأنهي 

أن تسيعت على ننماة وذشركة.

- ومل ر والجتميعي: بطنجة، طنجة 
وذبيذاة نجزئة وملست بل 2 رقم 59.

حتد رأسميل  رأسميل وذشركة:   -

م سمة  درهم   10.000 في  وذشركة 

درهم   100 حصة من فئة   100 إلى 

إلى   1 من  مرقمة  وذفوحتا  ذلحصة 

100 كلهي محررا امخصصة إلى:

• وذسات مامفن حمزا ................. 

100 حصة

 99 نأسست وذشركة ملتا  وملتا:   -

سنة وبتتوء من  فم نأسيسهي وذنهيئي 

إال في حيذة وذتصفاة قبل وألاون أا 

وذتمت ت.

- وذسنة والجتميعاة: نبتأ من فينو 

 ني ر اننتهي في 31 دجنبر. 

وذسات  وذشركة  يسير  وإلدورا:   -

مامفن حمزا.

وإل توع  نم  وذ يتفني:  وإل توع   -

بيملحكمة  وذضبط  بمكتب  وذ يتفني 
ولجهفي  وملركز  طريق  عن  وذتجيرية 

ميي   10 بتيريخ  بطنجة  ذالستثمير 

اقاتت   253556 رقم  نحت   2022

وذشركة بيذسجل وذتجيري نحت رقم 

127079 من وذسجل وذتحلالي.

وملسير

520I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ATLANTIC BUNKERS
SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 

صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

 ATLANTIC BUNKERS SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

ا عنفون م رهي والجتميعي شيرع 

وذحركفب رقم 01-ا772 - 73000 

وذتوخلة .

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.16265
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 31 ميرس 2022 نم نحفيل 
وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
»شركة لوت وملسؤاذاة  إلى  وذفحات« 

وملحتادا«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 658/2022.

521I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ATLANTIC BUNKERS
SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ATLANTIC BUNKERS SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذحركفب رقم 01-ا772 - 73000 
وذتوخلة وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.16265
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 31 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 -  01-7724 رقم  وذحركفب  »شيرع 
»حي  إلى  وملغرب«  وذتوخلة   73000
وذتوخلة   73000  - 55ا  وذفحتا رقم 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 658/2022.

522I

CSN MAROC

YANASE FOURNITURE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

YANASE FOURNITURE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذنزوذة 

01 قلحة وذسروغنة - 3150ا ساتي 

بفعثمين وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا31

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   21

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. YANASE FOURNITURE

غرض وذشركة بإ جيز : نيجر 

ذلختميت  وذتشغالاة  وإلدورا 

وذتجيرية 

وذطبيعة.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وذنزوذة 

3150ا ساتي   - 01 قلحة وذسروغنة 

بفعثمين وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

والصبهين  وذرحام  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.

 500  : جبرون  وملحجفب  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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والصبهين  وذرحام  عبت  وذسات 
 1963 رقم   1 عنفوته و) حي صفكفمي 

0150ا مروكش وملغرب.
وذسات وملحجفب جبرون عنفوته و) 
بفعثمين  ساتي   01 وذنزوذة  حي 

3150ا وبن جرير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
والصبهين  وذرحام  عبت  وذسات 
 1963 رقم   1 عنفوته و) حي صفكفمي 

0150ا مروكش وملغرب
وذسات وملحجفب جبرون عنفوته و) 
بفعثمين  ساتي   01 وذنزوذة  حي 

3150ا وبن جرير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيبن جرير بتيريخ 15 ميرس 

2022 نحت رقم 89153.
523I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ATLANTIC BUNKERS
SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات
نففيت حصص

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ATLANTIC BUNKERS SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذحركفب رقم 01-ا772 - 73000 
وذتوخلة وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.16265

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 ميرس   31 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) حفسين فيضل 
من  وجتميعاة  حصة   500 وكفري 
أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

عمر وكفري بتيريخ 31 ميرس 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 658/2022.

524I

ونمي تاة  وملنى

بين أنجينيوري
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ونمي تاة وملنى

وقيمة دحين وذطيبق وذتيني زت ة 

ع بة بن تيفع ، 26100، برشات 

وملغرب

بين أتجانافري شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والال نجزئة تصر هللا 1ا5/3 - 

26100 برشات وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا165

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا2 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

بين   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

أتجانافري.

مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتروسيت.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - 1/5ا3  هللا  تصر  نجزئة  والال 

26100 برشات وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : مكيفو  وحمت  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  مكيفو  وحمت  وذسات 
 26100 نجزئة وذرباع  ا2  وذزت ة   71

برشات وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مكيفو  وحمت  وذسات 
 26100 نجزئة وذرباع  ا2  وذزت ة   71

برشات وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 18ا.

525I

omnium management

AGORA PAP
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

omnium management
 rce 52 av hassane 22 vn fes ، 82

30100، fes maroc
AGORA PAP شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 22 
وقيمة جناف نجزئة ميمفتاة طريق 

صفرا - 30000 فيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72083

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AGORA PAP

 - مكتبة   : بإ جيز  غرض وذشركة 
مطبحة - وذتتوال .

 22 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وقيمة جناف نجزئة ميمفتاة طريق 

صفرا - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذشهبفني  ائال  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ائال وذشهبفني عنفوته و) 
بالد بنملفف صهريو كنياا   27 رقم 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ائال وذشهبفني عنفوته و) 
بالد بنملفف صهريو كنياا   27 رقم 

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   29 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1607.
526I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ATLANTIC BUNKERS
SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

تحاين ممثل قيتفني ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ATLANTIC BUNKERS SERVICES
»شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

وذحركفب رقم 01-ا772 - 73000 
وذتوخلة وملغرب.

»تحاين ممثل قيتفني ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.16265
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
انبحي   2022 ميرس   31 في  وملؤرخ 
تحاين  ن رر  جتد  ذتحاين مسير  ن) 

وملمثل  ن) وذ يتفني  ن): 
- وكفري عمر

- وكفري حفسين فيضل
- - شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت وذشريك وذفحات وذكيئن م رهي 

وإلجتميعي ب: - - - -
عنت  وذتجيري  وذسجل  رقم 

والقتضيء:
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 658/2022.
527I

STE ZIZ COMPTA

STE A.W.A TRANSPORT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE ZIZ COMPTA
 RUE MOHAMED EK KORI

 N° 39 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE A.W.A TRANSPORT شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل رقم 
65 مكرر حي ولحرية وذرشات ة - 

52000 وذرشات ة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15675
في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   01
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. A.W.A TRANSPORT
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشخيص 
ت ل وذبضيئع ذالشخيص

وذفسيطة.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
رقم 65 مكرر حي ولحرية وذرشات ة - 

52000 وذرشات ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 900  : بلكبير  خت جة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات محمت حميني : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا خت جة بلكبير عنفوته و) 
بلفك 9 رقم 568 نجزئة عين وذحيطي 
وذرشات ة   52000 وذرشات ة   1

وملغرب.
عنفوته و)  حميني  محمت  وذسات 
بلفك 9 رقم 568 نجزئة عين وذحيطي 
وذرشات ة   52000 وذرشات ة   1

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  حميني  محمت  وذسات 
بلفك 9 رقم 568 نجزئة عين وذحيطي 
وذرشات ة   52000 وذرشات ة   1

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

فبرو ر 2022 نحت رقم 230.
528I

BIG ACCOUNTING

IYAMS LOGISTICS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

BIG ACCOUNTING
 ANGLE RUE TCHAIKOFSKY

 ET SAYID KOTB RES JOUBA B
 ،90000 ،52/ENTRE SOL N 1

TANGER MAROC
IYAMS LOGISTICS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي تجابة 

شيرع 88 رقم 11 وذطيبق وذسفلي - 
90000 طنجة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.117351
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 IYAMS LOGISTICS وذشريك وذفحات
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي تجابة 
 - وذطيبق وذسفلي   11 رقم   88 شيرع 
90000 طنجة وملغرب تتاجة ل : قرر 

وذشريك نفقاف نشيطه.
ا حتد م ر وذتصفاة ب حي تجابة 
 - وذطيبق وذسفلي   11 رقم   88 شيرع 

90000 طنجة وملغرب. 
ا عين:

ا  وملالحي  سهيم  وذسات ا) 
عنفوته و) حي متراكة وكزتي ة 90000 

طنجة وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
وملخيبرا ا محل نبلاغ وذح فد ا وذفثيئق 
وملتحل ة بيذتصفاة : حي تجابة شيرع 

88 رقم 11 وذطيبق وذسفلي طنجة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3686.
529I

CRB CONSEIL

ISOTRON MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

CRB CONSEIL
حي وذهنيء شيرع وبن سيني رقم ا21 ، 

20280، وذتور وذباضيء وملغرب
ISOTRON MAROC شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 

138،ن يطع شيرع وذزرقطفني اشيرع 
وتفي وذتور وذباضيء - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب .

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.73603

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

ميرس  ا2  في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 

وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2022

درهم«   6.000.000« قتره  بمبلغ 

إلى  درهم«   6.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   12.000.000«

وذشركة  د فن  مع  م يصة  إجروء   :

وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822112.

530I

جميل وذصتقي محيسب محتمت

شركة سينكاتور استيراد 

وتصدير
إعالن متحتد وذ روروت

جميل وذصتقي محيسب محتمت

شيرع وبن سينيء رقم 86 ولخميسيت 

، 15000، ولخميسيت وملغرب

شركة سينكينفر وستيرود انصت ر 

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

بلمالفدي رقم 1088 ولخميسيت - 

15000 ولخميسيت وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

63ا28.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   02 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

شركة  من  وذشركة  تسماة  تغاير 

سينكينفر وستيرود انصت ر ولى اروقة 

مسيعات

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وستيرود  من  وذشركة  نشيط  تغاير 

وملكتب  ذفوزم  تسفيق  ولى  انصت ر 

اجماع وذتجهيزوت .
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انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تسماة وذشركة اروقة مسيعات 

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

ذفوزم  بي جيز تسفيق  وذشركة  غرض 

وملكتب اجماع وذتجهيزوت  يذت ساط

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  بيلخميسيت  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم ا22.

531I

CRB CONSEIL

ISOTRON MAROC

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

خفض رأسميل وذشركة

CRB CONSEIL

حي وذهنيء شيرع وبن سيني رقم ا21 ، 

20280، وذتور وذباضيء وملغرب

ISOTRON MAROC شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 

138،ن يطع شيرع وذزرقطفني اشيرع 

وتفي وذتور وذباضيء - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

خفض رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.73603

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

ميرس  ا2  في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 

وذشركة  رأسميل  خفض  نم   2022

درهم«   6.000.000« قتره  بمبلغ 

إلى  درهم«   12.000.000« من  أي 

 : طريق  عن  درهم«   6.000.000«

نخفاض عتد وألسهم.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822112.

532I

FINGEST CONSEIL SARL

KAWARCHI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FINGEST CONSEIL SARL
وذحي وذصنيعي نجزئة وملسيررقم 

1369 مكتب 1 مروكش ، 0000ا، 
مروكش وملغرب

KAWARCHI شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
جنين علي وذشطر وذروبع عميرا 6 

وذطيبق وذروبع ش ة رقم 16 مبراكة 
طريق وسفي - . مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
191ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   02
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KAWARCHI
مهنتسة   : غرض وذشركة بإ جيز 

محميرية .
وقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 6 عميرا  وذروبع  وذشطر  علي  جنين 
مبراكة   16 وذطيبق وذروبع ش ة رقم 

طريق وسفي - . مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مبراك  كفثر  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مبراك  كفثر  وذساتا 
وذبحيرا  ولخنسيء  زت ة   106 رقم 

وذشطر ا وذصفيرا . مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مبراك  كفثر  وذساتا 
وذبحيرا  ولخنسيء  زت ة   106 رقم 

وذشطر ا وذصفيرا . مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   31 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 12اا13.
533I

FINGEST CONSEIL SARL

CASAKECH FOODS
إعالن متحتد وذ روروت

FINGEST CONSEIL SARL
وذحي وذصنيعي نجزئة وملسيررقم 

1369 مكتب 1 مروكش ، 0000ا، 
مروكش وملغرب

CASAKECH FOODS »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي إقيمة جفود عميرا 
109 وذش ة رقم 3ا وذطيبق 3 - - 

مروكش وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.116191

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   15 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت حصص
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
نحفيل ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة 
من شيرع عبت وذكريم ولخطيبي إقيمة 
3ا  رقم  وذش ة   109 عميرا  جفود 
متجر ولجيتب   26 ولى رقم   3 وذطيبق 
وسفي  طريق  وملسير  نجزئة  وأليسر, 

مروكش
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

لحسن  و ت  سحات  وذسات  نففيت 

500 حصة وجتميعاة ذفيئتا وذسات 

 1000 أصل  من  ذطفي  وذحيلي  عبت 

حصة

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 

ولى  محتادا  مسؤاذاة  لوئت  شركة 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135252.

534I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

REBELLATO MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

REBELLATO MAROC شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 23، شيرع 

بير ني، وذطيبق والال، وذش ة رقم 

2، وملحيريف - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2877ا5 

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.REBELLATO MAROC

غرض وذشركة بإ جيز : مطحم.
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عنفون ومل ر والجتميعي : 23، شيرع 
رقم  وذش ة  والال،  وذطيبق  بير ني، 
وذتوروذباضيء   20000  - وملحيريف   ،2

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 100 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ريباالطف واذافيي عنفوته و) 
بيريس   20000 زت ة ال بيامب   ،136

فرنسي.
عنفوته و)  وبروهيم  فروتك  وذسات 
 20000 وتفي  بنفر،  ساتي  زت ة   ،5

وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ريباالطف واذافيي عنفوته و) 
بيريس   20000 زت ة ال بيامب   ،136

فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 62ا259579.
535I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

ESSITER FISH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
ESSITER FISH شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
وذفحتا رقم 8ا2 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
35ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ESSITER FISH

نجيرا   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألسميك بيلجملة.

بيالستيرود  أسميك   فم  نيجر   -

اوذتصت ر ؛

- تسفيق جماع منتجيت وملأكفالت 

امحيلجتهي  انجماتهي  وذبحرية 

انصت رهي ؛

- ت ل وذبضيئع لحسيب وذغير..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذتوخلة   73000  - 8ا2  وذفحتا رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : وذساتر  وذسالم  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتر  وذسالم  عبت  وذسات 

75ا  رقم  ولحسني  حي  عنفوته و) 

73000 وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتر  وذسالم  عبت  وذسات 

75ا  رقم  ولحسني  حي  عنفوته و) 

73000 وذتوخلة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 29 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 758/2022.

536I

مكتب مف�سى رشات

BNIMTIR CLEAN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

مكتب مف�سى رشات
عميرا 1 ش ة 11 زت ة وذصفيرا 

شيرع محمت ولخيمس م ج ، 50000، 
مكنيس وملغرب

BNIMTIR CLEAN شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
أميرا 2, وذطيبق 3, وذش ة 10, أبف 

حسن وملريني  م.ج). مكنيس - 
50000 مكنيس وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا9اا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  21 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وذش ة   ,3 وذطيبق   ,2 أميرا  »وقيمة 
أبف حسن وملريني  م.ج). مكنيس   ,10
- 50000 مكنيس وملغرب« إلى »وقيمة 
أميرا, وذطيبق 7, وذش ة ا2, أبف حسن 
 50000  - مكنيس  وملريني  م.ج). 

مكنيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1758.
537I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة أوبر فاس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة أابر فيس شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 16نجزئة 
وملجت)سلمى  عين عمير وذطيبق 2 - 

30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72559

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

أابر فيس.

ننظام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ا   . وذشفكفالنة  نجيرا   - ولحفالت 

ولحلفييت.

عنفون ومل ر والجتميعي : 16نجزئة 

 -  2 عين عمير وذطيبق  وملجت)سلمى  

30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : أافريت  حمزا  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  أافريت  حمزا  وذسات 

عمير  عين  وملجت)سلمى   16نجزئة 

وذطيبق 2 فيس 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  أافريت  حمزا  وذسات 

عمير  عين  وملجت)سلمى   نجزئة   16

وذطيبق 2 فيس 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 2155/2022.

538I
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مكتب مف�سى رشات

SECU BNIMTIR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

مكتب مف�سى رشات
عميرا 1 ش ة 11 زت ة وذصفيرا 

شيرع محمت ولخيمس م ج ، 50000، 
مكنيس وملغرب

SECU BNIMTIR شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 2 
شيرع 2 حي أ ت منصفر ولحيجب - 

51000 ولحيجب وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.23373

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2021 أكتفبر   28 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   1.500.000«
»6.000.000 درهم« إلى »7.500.000 
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1792.
539I

مكتب وملحيسبة وطيكفم

STE OMI DETERGENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وملحيسبة وطيكفم
زت ة 63 رقم 3 ننجتود ، 52600، 

ننجتود وملغرب
STE OMI DETERGENT شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 

قصرساتي  حيى فركلة وذحلاي - 
52600 ننجتود وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
15955

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OMI DETERGENT
غرض وذشركة بإ جيز : إتتيج مفود 

وذتنضاف اباع مفود وذتنظاف..
 : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - وذحلاي  فركلة  قصرساتي  حيى 

52600 ننجتود وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   500  : خيذت  بيمف  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وسميعال  بيمف  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات بيمف خيذت عنفوته و) قصر 

وذنميرا 52600 ننجتود وملغرب.
عنفوته و)  وسميعال  بيمف  وذسات 
قصر وذنميرا 52600 ننجتود وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات بيمف خيذت عنفوته و) قصر 

وذنميرا 52600 ننجتود وملغرب
عنفوته و)  وسميعال  بيمف  وذسات 
قصر وذنميرا 52600 ننجتود وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
09 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم ا58.
540I

مكتب وملحيسبة وطيكفم

STE GESTAMEK  
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وملحيسبة وطيكفم
زت ة 63 رقم 3 ننجتود ، 52600، 

ننجتود وملغرب
 STE GESTAMEK شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
وذزواية فركلة وذسفلى - 52600 

ننجتود وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15957
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GESTAMEK
غرض وذشركة بإ جيز : مفياضة ، 
والستغالل وذفالحي ا نركاب وذطيقة 

وذشمساة .
قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 52600  - وذسفلى  فركلة  وذزواية 

ننجتود وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
 2.500  : وذحمرواي  وذسات  فنس 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 2.500  : وذحمرواي  ومللكي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 : وذحمرواي  وذحزيز  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   2.500

ذلحصة .
 2.500  : وذحمرواي  حمزا  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات  فنس وذحمرواي عنفوته و) 
قصر وذزواية 52600 ننجتود وملغرب.

وذسات حمزا وذحمرواي عنفوته و) 
قصر وذزواية 52600 ننجتود وملغرب.

وذحمرواي  وذحزيز  عبت  وذسات 
 52600 وذزواية  قصر  عنفوته و) 

ننجتود وملغرب.
وذسات ومللكي وذحمرواي عنفوته و) 

قصروذزواية 52600 ننجتود وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات  فنس وذحمرواي عنفوته و) 

قصر وذزواية 52600 ننجتود وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 616.

541I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

DAKHLA INDUSTRIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 

صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

DAKHLA INDUSTRIE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

شيرع محيد بن جبل رقم 621 - 

73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DAKHLA INDUSTRIE
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- محتوت   : غرض وذشركة بإ جيز 
، اوألجهزا  اأداوت وذصاتذاة وذحيمة 
اوألداوت   ، وذبنيء  امفود  امحتوت   ،
 ، اولخشب   ، اوذطالء   ، وذصغيرا 
اأداوت   ، اوذكهربيء   ، اوذسبيكة 
امحتوت وذصات ، اوألجهزا وذصحاة ؛
- وملحتوت وذكهربيئاة ، وألسمنت ، 
ولحت ت ، ولخشب ، وذبالط ، ولح�سى 
أا وذتبلاط بجماع أشكيذه ، وملحتوت 
اوذتركابيت  اوذتجهيزوت  وذصحاة 

اوألسالك..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسالم شيرع محيد بن جبل رقم 621 

- 73000 وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : منصفر  وحمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  منصفر  وحمت  وذسات 
حي وذسالم شيرع محيد بن جبل رقم 

621 73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  منصفر  وحمت  وذسات 
حي وذسالم شيرع محيد بن جبل رقم 

621 73000 وذتوخلة وذتوخلة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 2022/ا77.
542I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

LOGIDA TRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
LOGIDA TRANS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

و شيرع وحمت بيحناني رقم 10 - 

73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. LOGIDA TRANS

ت ل   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع لحسيب وذغير.

- وذن ل وذحيم ولخيص ذألشخيص؛

- وذن ل وملحلي اوذتالي..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسالم و شيرع وحمت بيحناني رقم 10 

- 73000 وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 300  : بزى  و ت  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 700  : بزى  و ت  ولحسين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت و ت بزى عنفوته و) 

وذحانين  ميء  وذشاخ  شيرع   2 وملسيرا 
رقم 02 73000 وذتوخلة وملغرب.

بزى  و ت  ولحسين  وذسات 
 136 رقم   2 وملسيرا  حي  عنفوته و) 

73000 وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت و ت بزى عنفوته و) 

وذحانين  ميء  وذشاخ  شيرع   2 وملسيرا 
رقم 02 73000 وذتوخلة وملغرب.

بزى  و ت  ولحسين  وذسات 
 136 رقم   2 وملسيرا  حي  عنفوته و) 

73000 وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 768/2022.
543I

CCJF

YES
إعالن متحتد وذ روروت

CCJF
 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

YES »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذ صبة 
108،وذرقم 57 س شيرع وبن سيني 

وذحي ولحسني - 20000 وذتوروذباضيء 
وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.361605
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   18 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1- رقم  قرور 
مي لي: وذرفع من رأس ومليل والجتميعي 

ذلشركة
قرور رقم -2: وذذي  نص على مي لي: 
والسي�سي  وذ يتفن  بنفد  في  تحت ل 

ذلشركة
قرور رقم -3: وذذي  نص على مي لي: 
والسي�سي  وذ يتفن  صايغة  وعيدا 

ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1- رقم  بنت 
مي لي: وذرفع من وذرأسميل والجتميعي 
إلى  درهم   100.000 من  ذلشركة 
1.781.600 درهم عن طريق وكتتيب 
عاناة  بمسيهمة  درهم   1.681.600
 165 ممثلة في أرض عيرية مسيحتهي 
وذح يري  وذرسم  مفضفع  مربع  متر 
وذسات  مليذكيهي  عتد8/63اا56 

ا  وملئة  في   50 بنسبة  كريم  بلحيج 
50في  وذسات وملفراحي سحات بنسبة 

وملئة.
على  وذذي  نص   :2- رقم  بنت 
مي لي: تحت ل في وذبنفد 6 ا7 ذل يتفن 

والسي�سي ذلشركة
بنت رقم -3: وذذي  نص على مي لي: 
والسي�سي  وذ يتفن  صايغة  وعيدا 

ذلشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 26 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم ا82217.
544I

SOLUCIA EXPERTISE

ZAKOUMA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
ZAKOUMA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 11 
زت ة عزيز بالل وذطيبق ولخيمس، 
وملحيريف - 20330 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2509ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ZAKOUMA
نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
انصت روألحذ ة، وملنتجيت وذغذوئاة، 
امستحضروت  وملحلاة،  وملنتجيت 

وذتجمال.
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 11 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ولخيمس،  وذطيبق  بالل  عزيز  زت ة 
وذباضيء  وذتور   20330  - وملحيريف 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   50  : وذسات وملهتي وقبيل 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات عبت هللا وذبشروبروهام : 50 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وملهتي وقبيل عنفوته و) حي 
والتيرا 2 زت ة 1 رقم 50 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
وذبشروبروهام  هللا  عبت  وذسات 
تشيد   3166-1-2 تشيد  عنفوته و) 

تشيد.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وملهتي وقبيل عنفوته و) حي 
والتيرا 2 زت ة 1 رقم 50 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
وذبشروبروهام  هللا  عبت  وذسات 
تشيد   3166-1-2 تشيد  عنفوته و) 

تشيد
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823150.
545I

FIGESEC SARLAU

أغراس بولجداد
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIGESEC SARLAU
 IMM.N°17 APPT N°2 AVENUE

 ENNAKHIL M›HAMID 5 ،
40160، MARRAKECH MAROC

أغروس بفلجتود شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور زطفذة 

جميعة نميزازت قايدا ساتي عبت 
هللا غايت أ ت وارير ولحفز مروكش - 

2272ا أ ت وارير وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.88879

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2021 ن رر حل  20 دجنبر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
بفلجتود  أغروس  وذفحات  وذشريك 
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور زطفذة 
نميزازت قايدا ساتي عبت  جميعة 
هللا غايت أ ت وارير ولحفز مروكش - 
 : أ ت وارير وملغرب تتاجة ل  2272ا 

وذتفقف وذتيم عن وذنشيط.
داور  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
زطفذة جميعة نميزازت قايدا ساتي 
ولحفز  وارير  أ ت  غايت  هللا  عبت 
مروكش - 2272ا أ ت وارير وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) بتر بفلجتود ا عنفوته و) 
قايدا  نميزازت  بفلجتود  أ ت  داور 
وارير  أ ت  غايت  هللا  عبت  ساتي 
وارير  أ ت  2272ا  مروكش  ولحفز 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
31  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 132387.
546I

LAMAF SARL

 STE BOISSON ABOU BAKR
EL MASALLI

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رفع رأسميل وذشركة

LAMAF SARL
 BD MED DERFOUFI 153 2ème
 ETAGE BUREAU 22 ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE BOISSON ABOU BAKR EL

 MASALLI

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق وبن 

رشت عميرا ذحلج ش ة 2 وذطيبق 
وذثيذث 8/8 اجتا 60000 اجتا 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3ا325.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   07 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»600.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   700.000« إلى  درهم« 
د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 
وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل  ا1  بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 9ا12.
547I

BOUKHRIS &ASSOCIES

مركز الرعاية واالستراحة 
الرياض

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نفساع نشيط وذشركة 

مركز وذرعي ة اوالستروحة وذرييض
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

لوت شريك احات
رأسميذهي 38.000.000 درهم

م رهي والجتميعي: طريق زعير كلم 
ا، نجزئة وذتيزي، وذسفي�سي، وذربيط

RC n°27.013– IF N° 3315146
قروروت  محضر  بم ت�سى   •
أبريل   07 بتيريخ  وذفحات  وذشريك 

2022 ن رر مي  لي:
وذشركة  غرض  تطيق  نفساع   -
»باع جماع وملمتلكيت اولح فق  إلى: 

وملن فذة اغير وملن فذة«
وذنظيم  من   3 وذفصل  تغاير   -

وألسي�سي.
بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 
بتيريخ  99اا12  بيذربيط نحت عتد 

10 ميي 2022.
ملخص قصت وذنشر

548I

GLOBAL AUDITAX

GH AGRO NEGOCE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

GLOBAL AUDITAX

نجزئة ننيعفرت رقم 6 حي ولحرش 

و ت ملفل وتزكين وملغرب، 86150، 

أ ت ملفل وملغرب

GH AGRO NEGOCE SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك أ 

رقم 9ا2 نجزئة ودمين و ت ملفل - 

86150 و ت ملفل وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.20815

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

مبلغ   GH AGRO NEGOCE SARL

اعنفون  درهم   90.000 رأسميذهي 

9ا2  رقم  أ  بلفك  وإلجتميعي  م رهي 

نجزئة ودمين و ت ملفل - 86150 و ت 

إنحتوم وي   : ملفل وملغرب تتاجة ل 

نشيط ا وملنيفسة.

أ  ا حتد م ر وذتصفاة ب بلفك 

 - نجزئة ودمين و ت ملفل  9ا2  رقم 

86150 و ت ملفل وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) زكرييء غيتم ا عنفوته و) 

نجزئة ودمين و ت  9ا2  بلفك أ رقم 

وملغرب  ملفل  و ت   86150 ملفل 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 836.

549I
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STE FIDUCAT

MAVIRA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير نشيط وذشركة

STE FIDUCAT
 BOULEVARD ZERKTOUNI
 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،
Marrakech MAROC

MAVIRA شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي دروع 
ولجرب داور وذ ي ت حربال - 0000ا 

مروكش وملغرب.
تغاير نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا1110.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تغاير   2022 ميرس   26 وملؤرخ في 
إلى  »وذتجيرا«  من  وذشركة  نشيط 

»ت ل وذبضيئع لحسيب وذآلخرين«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135192.
550I

Max fitness marrakech SARL 

ماكس فيتنس مراكش
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Max fitness marrakech SARL
 LES PORTES DE MARRAKECH

 TRANCHE19 - 110 ET 111
 TARGA ARRONDISSEMENT

 MENARA MARRAKECH،
0000ا، مروكش وملغرب

ميكس فاتنس مروكش شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي أبفوب 
مروكش فئة 19 عميرا 110 ا111 
نيركة دوئرا وملنيرا بمروكش 0000ا 

مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

120193

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   10
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
: ميكس  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

فاتنس مروكش .
أنشطة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

لوت وذصلة بيذرييضاة .
أبفوب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ا111   110 عميرا   19 فئة  مروكش 
0000ا  وملنيرا بمروكش  نيركة دوئرا 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وذايس واهمفش عنفوته و) 
 - ارزوزوت  أهل  نرمكت  نيبفتت  حي 

ارزوزوت 5000ا ارزوزوت وملغرب.
واهمفش  اسام  محمت  وذسات 
ارزوزوت  نرمكت  نيبفتت  عنفوته و) 

5000ا ارزوزوت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذايس واهمفش عنفوته و) 
 - ارزوزوت  أهل  نرمكت  نيبفتت  حي 

ارزوزوت 5000ا ارزوزوت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   01 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 80722.
551I

comptacontrole

 LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL
AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

comptacontrole
2 زواية شيرع فيس ا زت ة اود وذتهب 
وقيمة صفيء 1 وذطيبق والال رقم 1 ، 

93020، طنجة وملغرب
 LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : شيرع 
وذصتر رقم ا03 نجزئة وذنرجس - 

90000 طنجة وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
9ا939.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 ميرس   18 في  وملؤرخ 
 LIBRAIRIE VOLTAIRE SARL حل 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة   AU
لوت وذشريك وذفحات مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
ا03  رقم  وذصتر  شيرع  وإلجتميعي 
طنجة   90000  - وذنرجس  نجزئة 
وذشركة  نح ق  ذلم  تتاجة  وملغرب 

ذالهتوف وذتي نيسست من وجلهي.
ا عين:

ا  وذصمت  عبت  وزكيغ  وذسات ا) 
عنفوته و) حي وذحزيفيت شيرع مفالي 
علي وذشريف رقم ا5 90000 طنجة 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
شيرع  افي   2022 ميرس   18 بتيريخ 
 - وذنرجس  نجزئة  ا03  رقم  وذصتر 

90000 طنجة وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   19 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ااا3.
552I

FACE FIDUCIAIRE

PAM AND KAM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FACE FIDUCIAIRE
209 شيرع مصطفى وملحني وذطيبق 

وذثيذث رقم 6 ، 20130، وذتور 
وذباضيء وملغرب

PAM AND KAM شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 201 شيرع 

مصطفي وملحيني ط 2 ش 9 - 20130 

وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2191ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 PAM  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.AND KAM

كفوفير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

من  أكتر  يشغل  ذلرجيل  وا  ذلنسيء 

شخصين.

عنفون ومل ر والجتميعي : 201 شيرع 

مصطفي وملحيني ط 2 ش 9 - 20130 

وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وعطاطة  كميل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات كميل وعطاطة عنفوته و) 

داور ولحيجب بفحلف نيزا 35000 نيزا 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات كميل وعطاطة عنفوته و) 

داور ولحيجب بفحلف نيزا 35000 نيزا 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.

553I
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jurigest

 DUAL CAREER PROGRAM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

jurigest

 bd bir anzarane maarif ، 119

20370، casablanca maroc

 DUAL CAREER PROGRAM

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 265 شيرع 

وذزرقطفني وذتور وذباضيء 265 شيرع 

وذزرقطفني وذتور وذباضيء 28810 

وذتوروذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

39535ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 DUAL CAREER PROGRAM

درهم   10.000 رأسميذهي  مبلغ 

265 شيرع  اعنفون م رهي وإلجتميعي 

وذزرقطفني وذتور وذباضيء 265 شيرع 

 28810 وذباضيء  وذتور  وذزرقطفني 

وزمة   : وذتوروذباضيء وملغرب تتاجة ل 

في وذ طيع .

ا حتد م ر وذتصفاة ب 265 شيرع 

وملغرب  وذباضيء  وذتور  وذزرقطفني 

28810 وذتوروذباضيء وملغرب. 

ا عين:

ا  مفتففر  وستير  وذسات ا) 
 20300 بيجي  وبن  زت ة   6 عنفوته و) 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.

ا  بفميريت  شيرل  وذسات ا) 
زت ة  د1  ساف  بيي  وقيمة  عنفوته و) 

وذتوروذباضيء   20180 كركفمير 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 

265 شيرع وذزرقطفني وذتور وذباضيء.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823888.

554I

مفثق

 SHOELEVEN COMPANY  

 SARL
 شركة » شفإ لافن كفمبيني 

»ش.م.م

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

مفثق

8اا شيرع محمت ولخيمس ازت ة 

الان وقيمة صففاي وذثيتاة وذطيبق 

وذروبع رقم 11 وذباضيء ، 20300، 

وذتور وذباضيء وملغرب

 SHOELEVEN COMPANY SARL 

شركة » شفإ لافن كفمبيني »ش.م.م 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بيذتور 

وذباضيء نجزئة 8ا-7ا, وذحي 

وذصنيعي سيبينف, وذنفوصر - 20500 

وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

80535ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) حمات بنغريتا 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   3.000

3.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) بفبكر 

جطف بتيريخ 29 أكتفبر 2021.

نففيت وذسات  ا) حمات بنغريتا 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   9.000

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   9.000

أكتفبر   29 شريف ولجفوهري بتيريخ 

.2021

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 30ا822.

555I

مفثق

 SHOELEVEN COMPANY  

SARL  شركة » شوإيليفن 

كومباني »ش.م.م
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

مفثق

8اا شيرع محمت ولخيمس ازت ة 

الان وقيمة صففاي وذثيتاة وذطيبق 

وذروبع رقم 11 وذباضيء ، 20300، 

وذتور وذباضيء وملغرب

 SHOELEVEN COMPANY SARL 

شركة » شفإ لافن كفمبيني »ش.م.م 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بيذتور 

وذباضيء نجزئة 8ا-7ا, وذحي 

وذصنيعي سيبينف, وذنفوصر - 20500 

وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

80535ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 دجنبر   16 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

 A5J SARL وذسات  ا)  نففيت 

حصة   AU A5J SARL AU 12.000

 60.000 أصل  من  وجتميعاة 

 EXPERT وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

 TRADING SARL AU EXPERT

 16 بتيريخ   TRADING SARL AU

دجنبر 2021.

ولجفوهري  وذسات  ا)  نففيت 

شريف 21.000 حصة وجتميعاة من 

حصة ذفيئتا وذسات   60.000 أصل 

 EXPERT TRADING SARL AU  ا) 

 EXPERT TRADING SARL AU

بتيريخ 16 دجنبر 2021.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 31ا822.

556I

DARIFIXE

DARIFIXE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

DARIFIXE

حي بفركفن زت ة ركروكة وقيمة 

وذكفرتيش عميرا رقم 2 وذطيبق 

وألر�سي ش ة رقم 1 ، 20053، وذتور 

وذباضيء وملغرب

DARIFIXE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

بفركفن زت ة ركروكة وقيمة 

وذكفرتيش عميرا رقم 2 وذطيبق 

وألر�سي ش ة رقم 1 - 20053 وذتور 

وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1727ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DARIFIXE

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والستشيروت والدورية.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بفركفن زت ة ركروكة وقيمة وذكفرتيش 

ش ة  وألر�سي  وذطيبق   2 رقم  عميرا 
رقم 1 - 20053 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : كنتوري  أسيمة  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات أسيمة كنتوري عنفوته و) 
 20202 وألذفة   90 رقم   116 زت ة 

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات أسيمة كنتوري عنفوته و) 
 20202 وألذفة   90 رقم   116 زت ة 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 27 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 15231.

557I

nador conseil sarl au

METAL HOLDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
METAL HOLDING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذفسيني رقم 71 وملطير - 62000 

وذنيظفر وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.20787

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   25 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
قتاري  تباة  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   250
500 حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت 

ولحمتواي بتيريخ 25 أبريل 2022.
قتاري  تباة  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   250
500 حصة ذفيئتا وذسات  ا) هشيم 

ولحمتواي بتيريخ 25 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 686.

558I

مكتب وملحيسبة وطيكفم

STE OBLM TINEJDAD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

مكتب وملحيسبة وطيكفم
زت ة 63 رقم 3 ننجتود ، 52600، 

ننجتود وملغرب
STE OBLM TINEJDAD شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

وملسجت - 52600 ننجتود وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.10515

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
 STE شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
رأسميذهي  مبلغ   OBLM TINEJDAD
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
 52600  - وملسجت  زت ة  وإلجتميعي 
تتاجة   : ل  تتاجة  وملغرب  ننجتود 

نل يئي .
زت ة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

وملسجت - 52600 ننجتود وملغرب. 
ا عين:

ا  واشن  وبروهام  وذسات ا) 
 52600 قصر و ت عيصم  عنفوته و) 
ننجتود وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
10 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 285.
559I

FO CONSULTUNG SARL AU

KENZRYAD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FO CONSULTUNG SARL AU
 IMM 34 APPT 2 RUE AL
 ADDARISSA HASSAN ،
100000، RABAT MAROC

KENZRYAD شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 106 

شيرع عالل بن عبت هللا ش ة رقم 2 

وذربيط - 10000 وذربيط وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.132093

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم نحفيل   2022 12  ني ر  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»106 شيرع عالل بن عبت هللا ش ة 
وذربيط   10000  - وذربيط   2 رقم 
2 زت ة  ا3 ش ة  إلى »عميرا  وملغرب« 

 10000  - وذربيط  حسين  وألدورسة 

وذربيط وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   26 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2985.

560I

FO CONSULTUNG SARL AU

SALRYAD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

SALRYAD شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 106 شيرع 

عالل بن عبت هللا ش ة رقم 2 - 

10000 وذربيط وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.132091

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم نحفيل   2022 13  ني ر  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»106 شيرع عالل بن عبت هللا ش ة 
إلى  وذربيط وملغرب«   10000  -  2 رقم 
وألدورسة  زت ة   2 ش ة  ا3  »عميرا 

حسين - 10000 وذربيط وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2986.
561I

-Clear Accounting Network -SARL 

توين برو نيكوص
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Clear Accounting 
-Network -SARL

 AGADIR MAROC ، 80000،
AGADIR MAROC

نفين برا تاكفص شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ن يطع 

شيرع مفالي عبت هللا اشيرع وذنخلة 
عميرا 1 وذطيبق وذروبع وذش ة رقم 
7,وذتور وذباضيء - 20370 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
0971ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
نفين   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

برا تاكفص.
وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة 
نيجر مفود وذبنيء 

نيجر ذفوزم مكتباة.
ن يطع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع مفالي عبت هللا اشيرع وذنخلة 
رقم  وذش ة  وذروبع  وذطيبق   1 عميرا 
وذتور   20370  - وذباضيء  7,وذتور 

وذباضيء وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات منير سيفع 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  سيفع  منير  وذسات 
مروكش   165 وسكجفر نجزئة زكرييء 

0160ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  سيفع  منير  وذسات 
مروكش   165 وسكجفر نجزئة زكرييء 

0160ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 5ا8218.
562I

SOLUCIA EXPERTISE

MADRASSATCOM PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME

 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA MAROC
MADRASSATCOM PRIVE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 11 
زت ة عزيز بالل وذطيبق ولخيمس, 
وملحيريف - 20330 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2507ا5 
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MADRASSATCOM PRIVE
مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتكفين.
 11 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ولخيمس,  وذطيبق  بالل  عزيز  زت ة 
وذباضيء  وذتور   20330  - وملحيريف 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
00ا   : اشحاب  وحمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 320  : مسميري  وبروهام  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   320  : بزوز  طيرق  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا وشروق بنحلة : 320 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 320  : مصمفد  منصفر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات رضفون حروك : 320 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  اشحاب  وحمت  وذسات 
نجزئة ساتي عبتوذرحمين عميرا ا0 
ش ة 03 طيبق 1 والفة 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
وذسات وبروهام مسميري عنفوته و) 
 38 وملتخل   5 س  م  وذفحتا  وقيمة 
وذش ة 11 حي ولحسني 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
وذسات طيرق بزوز عنفوته و) وقيمة 
 257 عميرا   27 مجمفعة  وذفرداس 
ش ة 1 والذفة 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
عنفوته و)  بنحلة  وشروق  وذساتا 
 8 عميرا   2 نجزئة واالد عزاز م س 
 20000 والذفة   2 طيبق سفلي ش ة 

وذتور وذباضيء وملغرب.
وذسات منصفر مصمفد عنفوته و) 
 01 طيبق  فينو  ولحيج  نجزئة  30ا 

والفة 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  حروك  رضفون  وذسات 
 6 رقم   2 نجزئة مفالي وذتهيمي زت ة 
والذفة 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بنحلة  وشروق  وذساتا 
 8 عميرا   2 نجزئة واالد عزاز م س 
 20000 والذفة   2 طيبق سفلي ش ة 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 9ا8231.

563I

CONSEILS EVERNAGE

HANIME SHOPS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

HANIME SHOPS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

تسير رقم 35 وقيمة وذفرداس عميرا 
واه ش ة ا وملسير ساتي غيتم 
مروكش 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125115

ا2  في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HANIME SHOPS

نجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملالبس ولجيهزا ذالرنتوء

وستيرود انصت ر وملالبس
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وقيمة وذفرداس عميرا   35 تسير رقم 
غيتم  ساتي  وملسير  ا  ش ة  واه 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذرييني  وذسات  فسف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذرييني  وذسات  فسف 
مروكش   09 رقم  6ا  بلفك  ح م ش 

0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذرييني  وذسات  فسف 
مروكش   09 رقم  6ا  بلفك  ح م ش 

0000ا مروكش وملغرب
عنفوته و)  وذرييني  و مين  وذساتا 
مروكش   09 رقم  6ا  بلفك  ح م ش 

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135361.

564I

MED EXPERTISE

PRIMMO CONCEPT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

MED EXPERTISE
 N°65 E1 IMM TIFAOUINE AV

 AL MOUKAOUAMA QI AGADIR
، 80000، AGADIR MAROC

PRIMMO CONCEPT شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 
خلاج وذنخال رقم 7 مكرر وذطيبق 
وذسفلي عميرا 3 ففتتي - 80000 

وكيد ر وملغرب
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نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12799
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   29 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) سميرا حرداف 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) مروحي بنحلي 

بتيريخ 29 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 109772.
565I

مانيرا فانينس جراب

س أو فينانس
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

مانيرا فانينس جراب
52 شيرع مفالي رشات ش ة رقم 
7 وذطيبق وذروبع جليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب
س أا فانينس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : 52 شيرع 

مفالي رشات ش ة رقم 7 وذطيبق 
وذروبع جليز - 0000ا مروكش وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.111585
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ا2 ميرس  وملؤرخ في 
س أا فانينس شركة لوت وملسؤاذاة 
 10.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 7 شيرع مفالي رشات ش ة رقم   52
وذطيبق وذروبع جليز - 0000ا مروكش 

وملغرب تتاجة لخسيرا وذشركة.
ا عين:

ا  وملياي  صت ق  وذسات ا) 
 Rue Étienne Dolet ,219 (عنفوته و
 76320 Caudebec Les Elbeuf

فرنسي كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ ا2 ميرس 2022 افي 52 شيرع 

وذطيبق   7 رقم  ش ة  رشات  مفالي 
وذروبع جليز - 0000ا مروكش وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135632.
566I

comptajouari

E.T.N
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

E.T.N شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وقيمة 
دوي كرمة وذرقم 15 بني مالل - 

23000 بني مالل وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.6673

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2020 ن رر حل  10 دجنبر  وملؤرخ في 
E.T.N شركة لوت مسؤاذاة محتادا 
لوت وذشريك وذفحات مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي وقيمة دوي كرمة وذرقم 15 
بني مالل وملغرب   23000  - بني مالل 

تتاجة ذال  فجت وي نشيط  ذكر.
ا عين:

ا  زمزمي  وذحزيز  عبت  وذسات ا) 
بلفك  وذكرمة  دوي  نجزئة  عنفوته و) 
بني   23000 مالل  بني   05 رقم   10

مالل وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
وقيمة  افي   2020 دجنبر   10 بتيريخ 
 - مالل  بني   15 وذرقم  كرمة  دوي 

23000 بني مالل وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 28 دجنبر 

2020 نحت رقم 1308.
567I

CABINET BOUZIDI

JAWDA BRIQ
إعالن متحتد وذ روروت

CABINET BOUZIDI

عنت مكتب وذبفزيتي ص.ب 125 

وذنيظفر ، 62000، وذنيظفر وملغرب

JAWDA BRIQ »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: حي وملطير 

زت ة إعايدن عميرا بإسم هللا رقم 

23ـ2ا - 62000 تيظفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.23965

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وذسات سالمة مصطفى مسير 

ذفترا غير محتدا

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

زييدا رأس ومليالذشركة من 100،000 

خالل  من  درهم   10،000،000 إلى 

وجتميعي  سهم   99،000 إنشيء 

وذنظيم  من   7 ا   6 ومليدنين  اتحت ل 

وألسي�سي

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم فصل 6 ا 7: وذذي  نص 

زييدا رأس ومليل وذشركة  على مي لي: 

 10،000،000 إلى   100،000 من 

درهم من خالل إنشيء 99،000 سهم 

من   7 ا   6 وجتميعي اتحت ل ومليدنين 

وذنظيم وألسي�سي

وذذي  نص   :29 فصل  رقم  بنت 

سالمة  وذسات  تحاين  مي لي:  على 

مصطفى مسير ذفترا غير محتدا 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 706.

568I

societe comptaline for you

GKF MORROCCO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن

societe comptaline for you
26 زت ة عبيس وملسحتي فيس 

فيس، 30000، فيس وملغرب
GKF MORROCCO »شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
5/22 زت ة وذفيروبي حي وذصنيعي 
ساتي وبروهام - 30080 فيس 

وملغرب.
»نجت ت متا مزواذة مهيم وملسير ن«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

09ا58.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 23 فبرو ر 2022
مهيم  مزواذة  متا  نجت ت  ن رر 

وملسير ن ملتا: 3 سنفوت.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم 27ا2.
569I

idaraty

ALUMINANE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

idaraty
 rue tarik ibn ziad n 105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،
tanger maroc

ALUMINANE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذنهضة 
ا26 زت ة 91 رقم 2 وذطيبق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126559
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALUMINANE
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نركاب وذكهربيء .
وذنهضة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ا26 زت ة 91 رقم 2 وذطيبق 2 رقم 3 

- 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : صتاق  عنين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  صتاق  عنين  وذسات 
 12 رقم   159 وذ طحة  والمل  نجزئة 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  صتاق  عنين  وذسات 
 12 رقم   159 وذ طحة  والمل  نجزئة 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3ا2530.
570I

SACO CONSEIL

SACO CONSEIL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

SACO CONSEIL
 LOT I-13 HOMMANE EL

 FATOUAKI APPARTEMENT N 8
 2EME ETAGE LAMHAMID EN

 FACE CAFE TAIBA MARRAKECH
 ، 40000، MARRAKECH

MAROC
SACO CONSEIL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وسكجفر 
عميرا رقم 956 وذطيبق وذثيذث ش ة 

رقم 6 صفكفمي مروكش - 0000ا 
مروكش وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

669ا9.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم نحفيل   2022 ميي   12 وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وذطيبق   956 رقم  عميرا  »وسكجفر 
6 صفكفمي مروكش  وذثيذث ش ة رقم 
- 0000ا مروكش وملغرب« إلى »عميرا 
رقم  ش ة  وذفطفوكي  حمين   13 ي 
 - مروكش  ملحيمات  وذثيني  وذطيبق   8

0000ا مروكش وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13570.

571I

societe comptaline for you

GKF MORROCCO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

societe comptaline for you
26 زت ة عبيس وملسحتي فيس 

فيس، 30000، فيس وملغرب
GKF MORROCCO شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : نجزئة 
5/22 زت ة وذفيروبي حي وذصنيعي 
ساتي وبروهام فيس . - 30080 

فيس وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
09ا58.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

وملؤرخ في 01 ميرس 2019 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
حي  وذفيروبي  زت ة   22/5 نجزئة   :«

 -  . فيس  وبروهام  ساتي  وذصنيعي 

نجزئة   :« إلى  وملغرب«  فيس   30080
وذصنيعي  حي  وذفيروبي  زت ة   22/5

ساتي وبروهام فيس . - 30080 فيس 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 09 ميي 2022 

نحت رقم ا2ا2.

572I

FIDUCIAIRE CHEMS

SIGMA EXPERTISE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FIDUCIAIRE CHEMS

 IMM 11 LOT EL HANSALI R+4

 APPT 6 TEMARA ، 12000،

TEMARA MAROC

SIGMA EXPERTISE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي من شيرع 

اود سيبف باتهففن هرهفرا نميرا - 

12100 نميرا وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.76725

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

وملؤرخ في 31 دجنبر 2021 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»من شيرع اود سيبف باتهففن هرهفرا 

إلى  وملغرب«  نميرا   12100  - نميرا 
زت ة مفتت سنتف   5 رقم  ا2  »إقيمة 

نميرا   12100  - نميرا   3 وملسيرا 

وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3327.

573I

CASA COMPTES

CAROB TREE
إعالن متحتد وذ روروت

CASA COMPTES
 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM
 4 BUREAU 10، 20390،
CASABLANCA MAROC

CAROB TREE »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: 202، 
شيرع عبت وملفمن وذطيبق وذسفلي 

رقم 5 - - وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.532605

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   07 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
مي لي: - باع 10.000 حصة وجتميعاة 
بفطالن  بفشحاب  وذسات  طرف  من 
ذاصبو  ذفيئتا وذسات هشيم سالم، 

هذو والخير شريك احات.
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وست يذة وذسات بفشحاب بفطالن   -

من مهيمه كمسير احات ذلشركة.
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين وذسات هشيم سالم كمسير   -

احات ذلشركة ملتا غير محتادا.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على  ا7:   6 رقم  بنت 
-  تكفن وذرأسميل والجتميعي  مي لي: 
من 10.000 حصة ب امة 100 درهم 
ربحهي  في  محررا  وذفوحتا،  ذلحصة 

اممنفحة ذلسات هشيم سالم.
بنت رقم 12: وذذي  نص على مي لي: 
محتادا  غير  ملتا  وذشركة  تسير   -
بيذتفقاع وذفحات ذلسات هشيم سالم.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 
 ا1 أبريل 2022 نحت رقم 821255.

574I
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CABINET BOUZIDI

 EURO FOOD

DISTRIBUTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

CABINET BOUZIDI

عنت مكتب وذبفزيتي ص.ب 125 

وذنيظفر ، 62000، وذنيظفر وملغرب

 EURO FOOD DISTRIBUTION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي عريض 
وذطيبق وألال - 60000 تيظفر 

وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.23255

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

إذايس كيبفش  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت 

وذرزوق شفعى بتيريخ 28 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 705.

575I

CASA COMPTES

BIKSWI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

BIKSWI شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 202 شيرع 

عبت وملفمن وذطيبق وذسفلي رقم 5 - 

20360 وذتور وذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

79859ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  11 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

وذطيبق  وملفمن  عبت  شيرع   202«

وذتور   20360  -  5 رقم  وذسفلي 

»وذفوحة س م  إلى  وملغرب«  وذباضيء 

 .  - وملحيريف  6ا حي بيشكف رقم م6ا 

وذتور وذباضيء وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823313.

576I

CASA COMPTES

 RESTAURANT DAR
BOUAZZA

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
إضيفة تسماة نجيرية أا شحير 

CASA COMPTES

 BD ROUDANI CENTRE

 COMMERCIAL NADIA IMM

 4 BUREAU 10، 20390،

CASABLANCA MAROC

 RESTAURANT DAR BOUAZZA

»شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: جيك 

باتش كفناير بيذناير، دور بفعزا - - 

وذتور وذباضيء وملغرب.

»إضيفة تسماة نجيرية أا شحير«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

7ا5293.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   15 في  وملؤرخ 

إضيفة شحير نجيري ذلشركة اهف:

E-SYSTEM

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823312.

577I

STE FIDUCAT

NB TRADING
إعالن متحتد وذ روروت

STE FIDUCAT

 BOULEVARD ZERKTOUNI

 2 eme ETAGE N°43 GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC

NB TRADING »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 189 

وذحي وذصنيعي ساتي غيتم طريق 

أسفي - 0000ا مروكش وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.98067

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 فبرو ر   25 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 

 NB« مي لي: تغاير تسماة وذشركة من

 COMPTOIR« إلى   »TRADING

.»OUARZAZATE

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

فرع نيبع ذلشركة كيئن  إنشيء  مي لي: 

وذصنيعاة  وملنط ة  نجزئة  بيذحنفون 
رقم 16، 17 ا 18 - 5000ا ارزوزوت 

وذسات  طرف  من  وملسير  ا  وملغرب 

اومحسف  فسف.

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وذسات  ذلشركة  جت ت  مسير  تحاين 

نبحي  احات  كمسير  اومحسف  فسف 

إلقيذة مسير.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تسماة وذشركة

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

مي لي: إدورا وذشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135707.

578I

AL FILAHI CASH

AL FILAHI CASH
شركة وملسيهمة

رفع رأسميل وذشركة

AL FILAHI CASH
سيحة وذحلفيين بيذربيط - 10000 ، 

10000، وذربيط وملغرب.
AL FILAHI CASH شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 
وذحلفيين - 10000 وذربيط وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.77731
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
شتنبر   07 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2021
درهم«   55.000.000« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   10.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   65.000.000«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 19ا3.
579I

FINCOSA MARRAKECH

LA VILLA SAADA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

FINCOSA MARRAKECH
شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

LA VILLA SAADA شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
ا عنفون م رهي والجتميعي تسيطيتت 
شريفاة طريق وسني 0000ا مروكش 

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.97771
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  11 أبريل  وملؤرخ في 
وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 
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لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
»شركة لوت وملسؤاذاة  إلى  وذفحات« 

وملحتادا«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135655.

580I

JBE PARTNERS

OLLOQUIEGUI MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

JBE PARTNERS
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، وملغرب

OLLOQUIEGUI MAROC شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 183 شيرع 
الي وذحهت مركز تريي رقم 13 وذطيبق 

والر�سي - 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

111259
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 تفتبر   16
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OLLOQUIEGUI MAROC
وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذطرقي وملحلي اوذتالي.
عنفون ومل ر والجتميعي : 183 شيرع 
وذطيبق   13 الي وذحهت مركز تريي رقم 

والر�سي - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذسات وايفكااكي أذتوفي ميرنين 
99 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1  : عبتوإلذه  محمتي  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

ميرنين  أذتوفي  وايفكااكي  وذسات 
ب   6  ،8 إذتفرومي  كييي  عنفوته و) 

31000 بمبلفتة إسبيتاي.
عبتوإلذه  محمتي  وذسات 
عنفوته و) شيرع أتفي مسترخفش رقم 

1ا 90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ميرنين  أذتوفي  وايفكااكي  وذسات 
ب   6  ،8 إذتفرومي  كييي  عنفوته و) 

31000 بمبلفتة إسبيتاي
عبتوإلذه  محمتي  وذسات 
عنفوته و) شيرع أتفي مسترخفش رقم 

1ا 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   25 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2020 نحت رقم 237601.

581I

FINCOSA MARRAKECH

LA VILLA SAADA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

FINCOSA MARRAKECH
شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

LA VILLA SAADA شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي تسيطيتت 
شريفاة طريق وسني - 0000ا 

مروكش وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.97771

وإلستثنيئي  وذحيم  ولجمع  قت�سى 
نم تحاين   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 

مسير ثين
 ذلشركة وذسات ا) مرزاون عفافة 

كمسير آخر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135655.

582I

STE REVCOMPTA

 AFRIQUE UNI
CONFECTION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

STE REVCOMPTA
عميرا رقم 08 وذطيبق والال وذش ة 

ا0 شيرع وكرو وملت نة ولجت تا 
مكنيس ، 50000، مكنيس وملغرب
 AFRIQUE UNI CONFECTION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل، رقم 
ا12 د فر وذتيزي حي س س م بن 
عبت هللا مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.55021

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  17 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 AFRIQUE UNI وذفحات  وذشريك 
رأسميذهي  مبلغ   CONFECTION
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
د فر  ا12  رقم  محل،  وإلجتميعي 
هللا  عبت  بن  م  س  س  حي  وذتيزي 
وملغرب  مكنيس   50000  - مكنيس 
تتاجة ل : عتم نح اق وذهتف وذذي 

نأسست من أجله وذشركة.
محل،  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
د فر وذتيزي حي س س م  ا12  رقم 
بن عبت هللا مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب. 
ا عين:

ا  طغيط  حفاظ  وذسات ا) 
وذتيزي حي س  د فر  ا10  عنفوته و) 
50000 مكنيس  س م ع هللا مكنيس 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 152.

583I

M.A ACCOUNTING AND TAX CONSULTING

HIBERLOB JAY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 M.A ACCOUNTING AND TAX

CONSULTING

 Imm N 18 Avenue Fal Ould

 Oumier au 1er étage APT N

 3 – AGDAL - RABAT ، 10090،

RABAT MAROC

HIBERLOB JAY شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

18،شيرع فيل اذت عميرش ة رقم 3 

، وذربيط - وكتول - 10090 وذربيط 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160067

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HIBERLOB JAY

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء ا أعميل منتفعة.
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عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 3 18،شيرع فيل اذت عميرش ة رقم 
وذربيط   10090  - وكتول   - وذربيط   ،

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : ولحمات  عبت  لحميدي  وذسات 
100 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ولحمات  عبت  لحميدي  وذسات 
بن   92 رقم  وذت تم  حي  عنفوته و) 

جرير 3150ا بنجرير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ولحمات  عبت  لحميدي  وذسات 
بن   92 رقم  وذت تم  حي  عنفوته و) 

جرير 3150ا بنجرير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3317.
584I

EL MAQHOR ABDELHAK

STE NOUVEAUX SACS SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

EL MAQHOR ABDELHAK
شيرع وذفتوء نجزئة سميرا نياتيت 
000ا3 وملغرب نياتيت، 000ا3، 

نياتيت وملغرب
 STE NOUVEAUX SACS SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذرمالة 
زت ة بيبل نياتيت - 000ا3 نياتيت 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2091
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NOUVEAUX SACS SARL

- صنيعة   : غرض وذشركة بإ جيز 

وألكايس.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

000ا3   - نياتيت  بيبل  وذرمالة زت ة 

نياتيت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذحثميني  فسف  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

500 حصة   : وذسات وذهفوري زهير 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذحثميني  فسف عنفوته و) 

نياتيت  وذحشييش  حي  نفدغي  زت ة 

000ا3 نياتيت وملغرب.

عنفوته و)  زهير  وذهفوري  وذسات 

داور وملنيع عين عيئشة نيسة نياتيت 

000ا3 نياتيت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وذحثميني  فسف عنفوته و) 

نياتيت  وذحشييش  حي  نفدغي  زت ة 

000ا3 نياتيت وملغرب

عنفوته و)  زهير  وذهفوري  وذسات 

داور وملنيع عين عيئشة نيسة نياتيت 

000ا3 نياتيت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بتياتيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 7ا2.

585I

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA

DAR EL METROLOGIA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

FIDUCIAIRE AL MOUSSANADA
 HAY TARGA -MARRAKECH 870

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

DAR EL METROLOGIA شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
ولحيرتي 2 رقم 16 ستي غيتم 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.17733

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) ذتهم 

حنين كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   06 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 905ا.
586I

Global Infobel

STE VITAL FRUITS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

Global Infobel
 N°95 3 émé étage lotissement
alhouda ، 8000، Agadir Maroc
STE VITAL FRUITS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزىة 
وذصفيء 1 رقم 2 و ت ملفل و ت 

ملفل 80000 وتزكين وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
85ا23.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   18 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) ولحنيفي وض�سي 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   500

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت 

وذكريم ذشرم بتيريخ 18 فبرو ر 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   23 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 11ا.

587I

مكتب مف�سى رشات

BNIMTIR SERVICE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

مكتب مف�سى رشات

عميرا 1 ش ة 11 زت ة وذصفيرا 

شيرع محمت ولخيمس م ج ، 50000، 

مكنيس وملغرب

BNIMTIR SERVICE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 6 

شيرع 2ا وقيمة 81ا والمين 3 د فر 

وذسالم - 50000 مكنيس وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

933ا3.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2021 أكتفبر   28 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«   2.000.000«

 2.500.000« إلى  درهم«   500.000«

م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 

ومل تور وملحتدا  وذشركة  د فن   مع 

 ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1791.

588I
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والن ين ذلحسيبيت

ISABELLA IMPORT EXPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

والن ين ذلحسيبيت
2ا1 شيرع مروكش وذطيبق وذثيني 
رقم 5 ، 62000، وذنيظفر وملغرب
 ISABELLA IMPORT EXPORT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي واالد 
لحسن وذنيضفر - 62000 وذنيضفر 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
23975

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   08
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ISABELLA IMPORT EXPORT
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وألمتحة غير وملصحفبة في ولحجز على 

حسيب وآلخرين.
: حي واالد  عنفون ومل ر والجتميعي 
وذنيضفر   62000  - وذنيضفر  لحسن 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات ولحسين وملفسيتي : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملفسيتي  ولحسين  وذسات 
حي واالد لحسن وذنيضفر  عنفوته و) 

62000 وذنيضفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وملفسيتي  ولحسين  وذسات 
حي واالد لحسن وذنيضفر  عنفوته و) 

62000 وذنيضفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 15 ميرس 

2022 نحت رقم 25ا.

589I

RJM SERVICES

RJM SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

RJM SERVICES

21 سيحة وبف بكر وذصت ق ش ة رقم 

8 أكتول ، 10090، وذربيط وملغرب

RJM SERVICES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 21 سيحة 

وبف بكر وذصت ق ش ة رقم 8 وكتول - 

10090 وذربيط وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160253

 13 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 RJM  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SERVICES

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة أا وذبنيء.

عنفون ومل ر والجتميعي : 21 سيحة 

وبف بكر وذصت ق ش ة رقم 8 وكتول - 

10090 وذربيط وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذروجي  فيطنة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذروجي  فيطنة  وذساتا 

حي وذرحمة قطيع اوا رقم 1279 سال 

11000 سال وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذروجي  فيطنة  وذساتا 

حي وذرحمة قطيع اوا رقم 1279 سال 

11000 سال وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا68ا12.

590I

FIDUCIAIRE INOVA

 GSM PROPRETE ET«

SERVICES SIGLE« GSMPS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE INOVA
رقم 18 زت ة 3 وذطيبق وألال 

نجزئة وذن ل ولحضري حي وذ تس 

وذبرتف�سي وذتور وذباضيء ، 20610، 

وذتور وذباضيء وملغرب

 GSM PROPRETE ET SERVICES«

SIGLE« GSMPS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 18 
زت ة 3 وذطيبق وألال نجزئة وذن ل 

ولحضري حي وذ تس وذبرتف�سي وذتور 

وذباضيء - 20610 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا20ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 GSM« : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

 PROPRETE ET SERVICES SIGLE«

.GSMPS

شركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملبيني  حروسة  وذنظيفة,  وشغيل 

اوذحمالء.

 18 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذن ل  نجزئة  وألال  وذطيبق   3 زت ة 

ولحضري حي وذ تس وذبرتف�سي وذتور 

وذباضيء  وذتور   20610  - وذباضيء 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وبن قنين  وذساتا سنيء 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا سنيء وبن قنين عنفوته و) 

 660 رقم   6 ن  ب  عميرا  والميتة 

وذتور   20610 وذباضيء  وذبرتف�سي 

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا سنيء وبن قنين عنفوته و) 

 660 رقم   6 ن  ب  عميرا  والميتة 

وذتور   20610 وذباضيء  وذبرتف�سي 

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823067.

591I
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FINCOSA MARRAKECH

KECH INVEST
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FINCOSA MARRAKECH
شيرع عبت وذكريم ولخطيبي وقيمة 
رقاة عميرا 180 بلفك B وذطيبق 

والال وذش ة 7 ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

KECH INVEST شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذسفلي رقم 12 زت ة حسن بن 
ومبيرك - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125337
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 KECH : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.INVEST
اكيذة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يرية.
وذح يروت وا وي عملاة  باع اشروء 

ع يرية. .
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بن  حسن  زت ة   12 رقم  وذسفلي 

ومبيرك - 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
ريشيرد  فالاب  كفودروس  وذسات 
وتتري ذفيس : 500 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .
جافرج  فرون�سي  بفودفن  وذسات 
 100 ب امة  حصة   500  : مفريس 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ريشيرد  فالاب  كفودروس  وذسات 
12 زت ة  وتتري ذفيس عنفوته و) رقم 

مروكش  0000ا  ومبيرك  بن  حسن 

وملغرب.

جافرج  فرون�سي  بفودفن  وذسات 

هنري  شيرع   1 عنفوته و)  مفريس 

د نين قضر ض يذة . . مفتيكف.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ريشيرد  فالاب  كفودروس  وذسات 
12 زت ة  وتتري ذفيس عنفوته و) رقم 

مروكش  0000ا  ومبيرك  بن  حسن 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135587.

592I

مفثق

 SHOELEVEN COMPANY  

SARL  شركة » شوإيليفن 

كومباني »ش.م.م
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

مفثق

8اا شيرع محمت ولخيمس ازت ة 

الان وقيمة صففاي وذثيتاة وذطيبق 

وذروبع رقم 11 وذباضيء ، 20300، 

وذتور وذباضيء وملغرب

 SHOELEVEN COMPANY SARL 

شركة » شفإ لافن كفمبيني »ش.م.م 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بيذتور 

وذباضيء نجزئة 8ا-7ا, وذحي 

وذصنيعي سيبينف, وذنفوصر - 20500 

وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

80535ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 دجنبر   30 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

 EXPERT وذسات  ا)  نففيت 

 TRADING SARL AU EXPERT

TRADING SARL AU 3.000 حصة 

حصة   60.000 وجتميعاة من أصل 

بفبكر جطف بتيريخ  ذفيئتا وذسات  ا) 

30 دجنبر 2021.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 32ا822.

593I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

SOLOMA SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

SOLOMA SARL AU شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 

كستاير, مكتب فروبي , وذطيبق 

وذثيني, مكتب رقم 33 - 90000 

طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

29ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOLOMA SARL AU

وذغرض   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألصفل  إدورا   -: ذلشركة  وذرئي�سي 

وذح يرية ولخيصة بهي

- وقتنيء أا تشيات أا نأجير أا إدورا 

افي  وملغرب  في  وملبيني  جماع  باع  أا 

ولخيرج

من  اوذتخلص  اإدورا  ملكاة   -

وملمتلكيت وذتي  مكن أن نصبو الحً ي 

عن طريق والستحفول أا   ، ي ذهي 
ً
ميذك

وذتبيدل أا وملسيهمة أا غير لذك

وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة   -

وذتجيرية, ومليذاة, وذصنيعاة ا وذح يرية 

وذتي نتحلق بصفة مبيشرا بيملفوضاع 

وملشير إذيهي أعاله أا أي مفضفع مشيبه 

ذه أا  مكنه وملسيهمة في وذنمف نحت 

أي تفع لحسيب وذشركة ولخيصة. 

سيحة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

كستاير, مكتب فروبي , وذطيبق وذثيني, 

طنجة   90000  -  33 رقم  مكتب 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   200  : وذسات عمر ومللاجي 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومللاجي  عمر  وذسات 

 90000 رقم17  طنجيس  نجزئة 

طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذتلمسيني  هتى  وذساتا 

رقم17  طنجيس  نجزئة  عنفوته و) 

90000 طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   11 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 251873.

594I
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FICODEC SARL

ERMATRADIV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FICODEC SARL
6 زت ة قطر وملت نة ولجت تا ، 

30000، فيس وملغرب
ERMATRADIV شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1 داور 
ذبسييس والتتذس عين وذش ف 

مفالي يح فب - 30000 فيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
89ا72

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ERMATRADIV
والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة اوذبنيء.
 1 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
داور ذبسييس والتتذس عين وذش ف 
مفالي يح فب - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : حسن  وذرومي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  حسن  وذرومي  وذسات 
داور ذبسييس والتتذس عين وذش ف 
مفالي يح فب 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  حسن  وذرومي  وذسات 
داور ذبسييس والتتذس عين وذش ف 

مفالي يح فب 30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 05 ميي 2022 

نحت رقم 2057.
595I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ALMA›S FASHION
CLOTHING SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 ALMA›S FASHION CLOTHING

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا1, شيرع 
مفالي إسميعال, إقيمة مفالي 

إسميعال وذطيبق وذثيذث رقم وذش ة 
9 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127169

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 ALMA’S FASHION CLOTHING

.SARL
وذغرض   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذرئي�سي ذلشركة هف:
-وذتصناع ذلتصت ر 

- صنيعة وذنساج اوملالبس.
نجيرا مالبس جيهزا

- صنيعة وذنساج اوملالبس.

وذنساجاة  وملفود  نصناع جماع   -
وملالبس  ذصنيعة  وملسيعتا  اوملفود 
 ، أتفوعهي  بجماع  اوإلكسسفوروت 

اوذحمل حسب وذطلب، انجهيزهي
وستيرود انصت ر مالبس جيهزا   -

ذالرنتوء.
- نصناع اعمل مخصص انجهيز 
اوملفود  اولجلفد  وملنسفجيت  جماع 
وملسيعتا ذصنيعة وملالبس اولجفورب 

امستلزميتهي بجماع أتفوعهي 
ولخيم  وملفود  انصت ر  -وستيرود 
اومللح يت  اوملستلزميت  اوملفود 

وذالزمة ذهذو وذنشيط
وذحملايت  جماع  عيمة  بصفة 
وذتجيرية, ومليذاة, وذصنيعاة ا وذح يرية 
وذتي نتحلق بصفة مبيشرا بيملفوضاع 
وملشير إذيهي أعاله أا أي مفضفع مشيبه 
ذه أا  مكنه وملسيهمة في وذنمف نحت 

أي تفع لحسيب وذشركة ولخيصة. 
ا1,   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
إقيمة مفالي  شيرع مفالي إسميعال, 
إسميعال وذطيبق وذثيذث رقم وذش ة 

9 - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
جاكيسري  حسن  محمت  وذسات 
درهم   1.000 ب امة  حصة   50  :

ذلحصة .
حصة   50  : وحمت  تزير  وذسات 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
جاكيسري  حسن  محمت  وذسات 
عنفوته و) ا1, شيرع مفالي إسميعال, 
وذطيبق  إسميعال  مفالي  إقيمة 
90000 طنجة   9 وذثيذث رقم وذش ة 

وملغرب.
ا1,  تزير وحمت عنفوته و)  وذسات 
إقيمة مفالي  شيرع مفالي إسميعال, 
إسميعال وذطيبق وذثيذث رقم وذش ة 

9 90000 طنجة وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
جاكيسري  حسن  محمت  وذسات 

إسميعال,  مفالي  شيرع   , عنفوته و) 
وذطيبق  إسميعال  مفالي  إقيمة 
90000 طنجة   9 وذثيذث رقم وذش ة 

وملغرب
 , عنفوته و)  وحمت  تزير  وذسات 
إقيمة مفالي  شيرع مفالي إسميعال, 
إسميعال وذطيبق وذثيذث رقم وذش ة 

9 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253652.

596I

lesboncomptes

توكرين
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

lesboncomptes
 hassania 1 alia 389

 mohammedia MOHAMMEDIA،
 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
نفكرين شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 زت ة 
مرس وذسلطين وذطيبق 1 وذش ة 3 
وذتوروذباضيء وذتوروذباضيء 20230 

وذتوروذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
2615اا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 فبرو ر   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذحلمي  تبال  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) أحمت 

جلفل بتيريخ 12 فبرو ر 2021.
نففيت وذسات  ا)  فسف وملروبطي 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) أحمت 

جلفل بتيريخ 12 فبرو ر 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 02 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2021 نحت رقم 768
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ومغير عبت وذغيففر

PANZO TEX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

ومغير عبت وذغيففر
شيرع ولجيش ومللكي وقيمة وذنفر رقم 
1 وذطيبق والال نطفون ، 93000، 

نطفون وملغرب
PANZO TEX شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
 ROUTE اعنفون م رهي وإلجتميعي
 BENKARICH AIN AGHBALOU
 TETOUAN - 93000 TETOUAN

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
977ا2.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2022 أبريل   18 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»00.000ا درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   06 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1153.

598I

BOUKHRIS &ASSOCIES

بيرجي لوفرو املغرب
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير تسماة وذشركة

فرع بيرجي ذففرا
ا زت ة تفبيذاي،  م رهي والجتميعي: 
وذرييض،  حي   ،17 قطيع   ،1 بلفك 

وذربيط
 RC n°107.493– IF N°

3372212
 28 بم ت�سى محضر وملؤرخ في   •

فبرو ر 2022 ن رر مي  لي:
- تغاير والسم والجتميعي ذلفرع من 
بيرجي ذففرا وملغرب ولى بيرجي ذففرا 

وذفرع.

بيذسجل  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية  وملحكمة  ذتى  وذتجيري 

بتيريخ  500ا12  بيذربيط نحت عتد 

10 ميي 2022.
ملخص قصت وذنشر

599I

ste FIDOKOM sarl au

DIZIMA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal

 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc

DIZIMA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذحمرون ولجت ت رقم 527 سلفون - 

62700 وذنيضفر وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.20205

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ   DIZIMA

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

 527 رقم  ولجت ت  وذحمرون  نجزئة 

وملغرب  وذنيضفر   62700  - سلفون 

تتاجة ل : قرور ورودي من وذشركيء.

نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 - سلفون   527 وذحمرون ولجت ت رقم 

62700 وذنيضفر وملغرب. 

ا عين:

ا  ومحلمي  وذحزيز  عبت  وذسات ا) 

سلفون  محرف  االد  حي  عنفوته و) 

62700 وذنيضفر وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 707.

600I

PUSH CENTER

SAID SAKANE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

SAID SAKANE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7 زت ة 

وحمت نفكي وذطيبق 2 وذش ة 10 

وذتور وذباضيء وذتور وذباضيء 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2985ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SAID  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.SAKANE
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أعميل أا تشيات مختلفة.

زت ة   7  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وحمت نفكي وذطيبق 2 وذش ة 10 وذتور 

وذباضيء وذتور وذباضيء 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات سحات بفزحاف 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

بفزحاف  سحات  وذساتا 
عنفوته و) شيرع وذصنفبر زت ة 5 درب 
نطفون   20000 نطفون   21 رقم   1

وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات سحات بفزحاف عنفوته و) 
شيرع وذصنفبر زت ة 5 درب 1 رقم 21 

نطفون 20000 نطفون وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا02ا82.
601I

AZ CONSULTING

AJRO PROMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AZ CONSULTING
 BD HASSAN II ، 13000، 8ا

BENSLIMANE MAROC
AJRO PROMO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 191 
حي وذفوفي وذطيبق وذثيني - 28810 

وملحمت ة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
30161

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 AJRO : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

. PROMO
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
 191  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 28810  - وذثيني  وذطيبق  وذفوفي  حي 

وملحمت ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات وذعجرادي كريم 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وذعجراجي كريم عنفوته و) 
وبن   13000  307 وذرقم  وذفرح  حي 

سلامين وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذعجرادي كريم عنفوته و) 
وبن   13000  307 وذرقم  وذفرح  حي 

سلامين وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  سلامين  ببن  والبتتوئاة 

ميرس 2022 نحت رقم 3/2022ا5.

602I

 la marocaine pour la comptabilite

l’informatique et le conseil general

ميساز لالستشارة
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 la marocaine pour la
 comptabilite l›informatique et

le conseil general
 galerie familia etage 2 angle

 rue aussama bnou zaid et rue
 d›auvergne maarif casablanca ،

20000، وذتورذباضيء وملغرب
ميسيز ذالستشيرا شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 03 زت ة 
و ت وارير وذطيبق وذثيني بفركفن - 

0ا200 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
23ا2ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
: ميسيز  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

ذالستشيرا.
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ولختميت   - والدورية  والستشيروت 
ا  وذشركيت  ا  ذلخفوص  والستشيرية 
ولخيصة  وا  وذحيمة  وذهائيت  جماع 
وذحملايت  جماع  وذحمفم  اعلى 

وذتجيرية
ا وذصنيعاة ا وذح يرية ا ومليذاة. .

زت ة   03  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 - بفركفن  وذثيني  وذطيبق  وارير  و ت 

0ا200 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا سيماة بن فضالة : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
فضالة  بن  سيماة  وذساتا 
د3  درج  زرهفن  زت ة   86 عنفوته و) 
ومليرشيل  عميرا  3ا  ش ة  ا  طيبق 
ومزيين 20006 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
فضالة  بن  سيماة  وذساتا 
د3  درج  زرهفن  زت ة   86 عنفوته و) 
ومليرشيل  عميرا  3ا  ش ة  ا  طيبق 
ومزيين 20006 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.

603I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
AL MANAR PRIVEE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL
MANAR PRIVEE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
و - 73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
9ا102

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2017 ميرس   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ECOLE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
 L’APPRENTI-SAGE AL MANAR

. PRIVEE
وذتحلام   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
اوذثيتفي  اوالبتتوئي  اوإلعتود 

اوذثيتفي امي ففق ؛
اتشغال  اإنشيء  إنشيء   -
وملؤسسيت ولخيصة ذلتحلام امرحلة 
والبتتوئي  اوذتحلام  وملترسة  قبل  مي 

اوذثيتفي ؛

مي  في مرحلة  وألسي�سي  وذتحلام   -
قبل وملترسة ؛.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسالم و - 73000 وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : �سي  بن  ولحسن  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 
�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 
�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وذتوخلة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميرس 2017 نحت رقم 253/2017.
604I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
ENNAHDA PRIVEE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ECOLE L’APPRENTI-SAGE

ENNAHDA PRIVEE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

و - 73000 وذتوخلة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا102
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2017 ميرس   13

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ECOLE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

 L’APPRENTI-SAGE ENNAHDA

. PRIVEE

وذتحلام   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
اوذثيتفي  اوالبتتوئي  اوإلعتود 

اوذثيتفي امي ففق ؛

اتشغال  اإنشيء  إنشيء   -

وملؤسسيت ولخيصة ذلتحلام امرحلة 

والبتتوئي  اوذتحلام  وملترسة  قبل  مي 

اوذثيتفي ؛

مي  في مرحلة  وألسي�سي  وذتحلام   -

قبل وملترسة ؛.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسالم و - 73000 وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : �سي  بن  ولحسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 

�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 

�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وذتوخلة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميرس 2017 نحت رقم 251/2017.

605I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
ESSALAM PRIVEE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ECOLE L’APPRENTI-SAGE

ESSALAM PRIVEE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

و - 73000 وذتوخلة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3ا102

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2017 ميرس   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ECOLE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
 L’APPRENTI-SAGE ESSALAM

.PRIVEE
وذتحلام   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
اوذثيتفي  اوالبتتوئي  اوإلعتود 

اوذثيتفي امي ففق ؛
اتشغال  اإنشيء  إنشيء   -
وملؤسسيت ولخيصة ذلتحلام امرحلة 
والبتتوئي  اوذتحلام  وملترسة  قبل  مي 

اوذثيتفي ؛
مي  في مرحلة  وألسي�سي  وذتحلام   -

قبل وملترسة ؛.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسالم و - 73000 وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : �سي  بن  ولحسن  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 
�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 
�سي  بن  عميرا  رشات  مفالي  حي 

73000 وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميرس 2017 نحت رقم 250/2017.
606I

وكسبر ت كفنسالتفن

)CBAFRIQUE( س.ب.افريك
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة
وكسبر ت كفنسالتفن

زت ة محمت وذب يل عميرا كفذيزي 
رقم 90 جليز ، 0000ا، مروكش 

وملغرب
س.ب.وفريك  CBAFRIQUE) شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي ومللكاة 
وملسميا وذتفحات 3 قطيع رقم 8 
وسكجفر حي وملسيرا 2 - حرف و - 
رقم 819 - 0ا01ا مروكش وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5ا1071.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
مبلغ   (CBAFRIQUE  س.ب.وفريك
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
وملسميا  ومللكاة  وإلجتميعي  م رهي 
وذتفحات 3 قطيع رقم 8 وسكجفر حي 
وملسيرا 2 - حرف و - رقم 819 - 0ا01ا 
وملنيفسة   : مروكش وملغرب تتاجة ل 

وذ طيع  دوخل  وذشركة  عرفتهي  وذتي 
فيراس  نف�سي  بتبحيت  نيثرهي  اكذو 

كفراتي وملستجت كففات19-)..
ومللكاة  وذتصفاة ب  م ر  ا حتد 
 8 رقم  قطيع   3 وذتفحات  وملسميا 
وسكجفر حي وملسيرا 2 - حرف و - رقم 

819 - 0ا01ا مروكش وملغرب. 
ا عين:

ا  شنكيت  وملهتي  وذسات ا) 
 28 عميرا  سلمى  وقيمة  عنفوته و) 
0000ا  مروكش  نيركة   6 وذش ة 
مروكش وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
: حتد ومل ر وذتجيري ذلشركة كمحل 

ذلتصفاة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5252.
607I

fiduciaire elhoumam

STE DEMNATI JIDAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

fiduciaire elhoumam
 AV DAKHLA HAY EL MASSIRA
 SOUK SEBT OULED NEMMA
 ، 23550، SOUK SEBT OULED

NEMMA MAROC
 STE DEMNATI JIDAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : حي 

وذرجيء 02سفق وذسبت - 23250 
سفق وذسبت وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7ا21.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2021 دجنبر   02 في  وملؤرخ 
 STE DEMNATI JIDAR SARL حل 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا مبلغ 
رأسميذهي 15.000.000 درهم اعنفون 
م رهي وإلجتميعي حي وذرجيء 02سفق 
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وذسبت  سفق   23250  - وذسبت 
وملغرب تتاجة ذحتم وتتميج في سفق 

وذشغل.
ا عين:

ا  بفلحاالت  محمت  وذسات ا) 
وذسبت  سفق  رجيء  حي  عنفوته و) 
وملغرب  وذسبت  سفق   23250

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
افي حي رجيء   2022 ا0  ني ر  بتيريخ 
سفق وذسبت - 23250 سفق وذسبت 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بن صيلح  بيذف اه  والبتتوئاة 
ا0 ميي 2022 نحت رقم 130/2022.
608I

SMG CONSEILS

SMG CONSEILS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SMG CONSEILS
عميرا 25 بلفك ا حى مامفتة وذطيبق 
والال 23000 بنى مالل ، 23000، 

بني مالل وملغرب
SMG CONSEILS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 25 
بلفك ا حى مامفتة وذطيبق والال - 

23000 بني مالل وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9885
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 06  ني ر 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SMG  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.CONSEILS
 -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وإلستشيرا في وذتساير.
- اكيذة إشهيرية.

وذتجيرا أا وذفسيطة ا والستيرود   -
اوذتصت ر.

عنفون ومل ر والجتميعي : عميرا 25 
 - حى مامفتة وذطيبق والال  ا  بلفك 

23000 بني مالل وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذصمت وملغرواي : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
500 حصة   : وذسات رشات ملفك 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملغرواي  وذصمت  عبت  وذسات 
 3 كلم  مروكش  طريق  عنفوته و) 

23000 بني مالل وملغرب.
عنفوته و)  ملفك  رشات  وذسات 
عميرا 25 بلفك ا حى مامفتة وذطيبق 

والال 23000 بني مالل وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وملغرواي  وذصمت  عبت  وذسات 
 3 كلم  مروكش  طريق  عنفوته و) 

23000 بني مالل وملغرب
عنفوته و)  ملفك  رشات  وذسات 
عميرا 25 بلفك ا حى مامفتة وذطيبق 

والال 23000 بني مالل وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 06 فبرو ر 

2020 نحت رقم 88.
609I

MARRAKECH TOURISME  GESTION

 MARRAKECH TOURISME
GESTION

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 MARRAKECH TOURISME
GESTION

 MARRAKECH RYADS PARC
 OULED BENRRAHMOUNE

 PUHATE SIDI BRAHIM ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 MARRAKECH TOURISME

GESTION شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي فنتق 
مروكش رييض بيرك آاالد بن 

وذرحمفن اوحيت ستي إبروهام 
مروكش - 1105ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

25ا125
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 MARRAKECH TOURISME

.GESTION
تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ، سايحاة  ا  فنتقاة  مؤسسيت 
ا  وٱلحتوت  ننظام  وذسايحي،  وذن ل 

وملٱنمروت، انظيهرروت مختلفة.
فنتق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بن  آاالد  بيرك  رييض  مروكش 
إبروهام  ستي  اوحيت  وذرحمفن 

مروكش - 1105ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 2.000  : بفبكري  نحامة  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وملستيري  آمين  محمت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   2.000  :

ذلحصة .
 6.000  : وملستيري  وملكي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وملستيري  وملكي  وذسات 
فنتق مروكش رييض بيرك آاالد بن 
إبروهام  ستي  اوحيت  وذرحمفن 

مروكش 1105ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا نحامة بفبكري عنفوته و) 

فنتق مروكش رييض بيرك آاالد بن 

إبروهام  ستي  اوحيت  وذرحمفن 

مروكش 1105ا مروكش وملغرب

وملستيري  آمين  محمت  وذساتا 

عنفوته و) فنتق مروكش رييض بيرك 

ستي  اوحيت  وذرحمفن  بن  آاالد 

مروكش  1105ا  مروكش  إبروهام 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5177.

610I

CAUDEC CONSEIL

UMPM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين أعضيء مجلس وإلدورا

CAUDEC CONSEIL

 Angle Bd El Hachimi El Filali

(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،

20100، CASABLANCA MAROC

UMPM »شركة وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: وملنط ة 

وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 

وذنفوصر - - وذتور وذباضيء وملغرب.

»تحاين أعضيء مجلس وإلدورا«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.153259

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 21 فبرو ر 2022

ن رر تحاين أعضيء مجلس وإلدورا 

خالل وذسنفوت ومليذاة وذتيذاة: 

2020 -

2021 -

2022 -

2023 -

- ا202

2025 -
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وألشخيص وذطباحافن: 

وذسات ا) بيسكيل فيريال بصفته و) 

اوذكيئن  وإلدورا  مجلس  عضف 

 AVENUE JEAN DE ب:  عنفوته و) 

NEYMAN - البفل وسكفبالك فرنسي

فيريال  كريستفف  وذسات ا) 

وإلدورا  مجلس  عضف  بصفته و) 

 RUE JULES ب:  عنفوته و)  اوذكيئن 

GUESDES - مفتتفبين فرنسي

فيريال  ستافين  وذسات ا) 

وإلدورا  مجلس  عضف  بصفته و) 

 ROUTE 3120 :اوذكيئن عنفوته و) ب

مفتتفبين   -  DE SAINT MARTIAL

فرنسي

وألشخيص وملحنفيفن: 

أز كبطيل »شركة لوت وملسؤاذاة 

مجلس  عضف  بصفتهي  وملحتادا« 

والجتميعي  م رهي  اوذكيئن  وإلدورا 

وملنط ة وذصنيعاة بمطير محمت  ب: 

وذباضيء  وذتور   - وذنفوصر،  ولخيمس 

وذتجيري  بيذسجل  اوملسجلة  وملغرب 

نحت رقم: -

»شركة  وملغرب  ايآرإ راسبيس 

مجلس  عضف  بصفتهي  وملسيهمة« 

والجتميعي  م رهي  اوذكيئن  وإلدورا 

وملنط ة وذصنيعاة بمطير محمت  ب: 

وذباضيء  وذتور   - وذنفوصر،  ولخيمس 

وذتجيري  بيذسجل  اوملسجلة  وملغرب 

نحت رقم: -

»شركة  سرفيس  نكناك  مريبي 

عضف  بصفتهي   « بيألسهم  وذتفصاة 

م رهي  اوذكيئن  وإلدورا  مجلس 

ميملتان  شيرع   8 ب:  والجتميعي 

اوملسجلة  فرنسي  مفريبي   -  ،78310

بيذسجل وذتجيري نحت رقم:

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822900.

611I

CAUDEC CONSEIL

أيروكرافت
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
أ راكروفت شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 
وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 
وذنفوصر - 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
03671ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   18 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذرااف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
مستحسن 875 حصة وجتميعاة من 
أصل 7.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 
 18 أذف مراك ناك وتتستري بتيريخ 

فبرو ر 2022.
نففيت وذسات  ا) ذين اينكز 875 
 3.500 أصل  من  وجتميعاة  حصة 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) أذف مراك 
فبرو ر   18 بتيريخ  وتتستري  ناك 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822889.
612I

CAUDEC CONSEIL

أيروكرافت
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نفساع نشيط وذشركة 

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

أ راكروفت

 شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي والجتميعي وملنط ة 
وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 
وذنفوصر - 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
03671ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   18 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
نصناع اتسفيق انفزيع اوستيرود 

انصت ر وملحتوت اوألجهزا وذطباة
اوألجهزا  وملحتوت  اباع  شروء 

وذطباة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822889.
613I

CAUDEC CONSEIL

ألف مروك تيك اندستري
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC
أذف مراك ناك وتتستري شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 11 

 ني ر وذطيبق 1 وذش ة 169 - 25000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

86839ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   18 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذرااف  عبت  وذسات  ا)  نففيت 
حصة وجتميعاة من   50 مستحسن 
حصة ذفيئتا وذسات  ا)   250 أصل 

ذين اينكز بتيريخ 18 فبرو ر 2022.
 50 وتفف   7 وذسات  ا)  نففيت 

 250 أصل  من  وجتميعاة  حصة 

ذين اينكز  حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

بتيريخ 18 فبرو ر 2022.

إيغل  بالك  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   50 وتفست 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   250 أصل 

ذين اينكز بتيريخ 18 فبرو ر 2022.

 50 أز كبطيل  وذسات  ا)  نففيت 

 250 أصل  من  وجتميعاة  حصة 

ذين اينكز  حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

بتيريخ 18 فبرو ر 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 0ا8227.

614I

LOGARITHME

S.S.K E.M.A
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LOGARITHME

 Rés hivernage entree B

 app 9 1ere étage AVENUE

 MOHAMED 6، 40000،

MARRAKECH MAROC

S.S.K E.M.A شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 285 وملسير 

2 مكتب A1 طريق أسفي - 0000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

35ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 S.S.K  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.E.M.A
دور   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذضايفة.
 285  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - أسفي  طريق   A1 مكتب   2 وملسير 

0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذساتا بففات جفينال 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا بففات جفينال عنفوته و) 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا بففات جفينال عنفوته و) 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب
نم وإل توع وذ يتفني ب- بتيريخ 16 

ميي 2022 نحت رقم 135713.
615I

MOUSSAOUI HAJJI

KIKOVA SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
KIKOVA SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مفالي وسميعال حي وملسيرا أرففد - 
52200 أرففد وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.12351

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   3.800.000«

»2.200.000 درهم« إلى »6.000.000 
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 996.

616I

3C-AUDIT

MAROC ORGANIC
إعالن متحتد وذ روروت

3C-AUDIT
 Av Anoual, 1er étage Appt
 11 Quartier des hôpitaux
 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC
MAROC ORGANIC »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: پفركفن 

زوت ة جحفر وبن ولحبيب وقيمة 
وملشرق 2 وذتار والال رقم 3 وذتور 
وذباضيء - 20053 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
71059ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نمت ت غرض وذشركة إضيفة وذنشيط 
ذألجهزا  امفزع  امستفرد  نيجر 
وذطباة. وملكمالت وذغذوئاة . منتجيت 
وذتجمال  مستحضروت  وذطحيم. 
ع مستحضروت  انكفين ولجسم ُمصِنّ
اوملنتجيت  ولجسم  اأتفوع  وذتجمال 
وذغذوئاة والستيرود اوذتصت ر  وذتيجر 

أا وذفساط ننفاذ)
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذنظيم  من   2 ذلميدا  نسبي  تحت ل 

وألسي�سي وملتحل ة بغرض وذشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

إعيدا صايغة وذ فوتين

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 

 16 ميي 2022 نحت رقم 168ا82.

617I

3C-AUDIT

AFRAA JAWAHIR
إعالن متحتد وذ روروت

3C-AUDIT

 Av Anoual, 1er étage Appt

 11 Quartier des hôpitaux

 30 CASABLANCA، 20500،

CASABLANCA MAROC

AFRAA JAWAHIR »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: حي إتيرا 

2 شيرع 05 رقم. 68 عين وذشق وذتور 

وذباضيء - 70ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

9ا9ا25.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

ت ل م ر وذشركة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نمت ت غرض وذشركة إضيفة نشيط 

 أحتوث)

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وذتحت ل وذنسبي ذح ت وذتأسيس

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

إعيدا صايغة وذ فوتين

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 165ا82.

618I

DAR COMPTABILITE

 A N ACHAHBOUN IMPORT

EXPORT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE

 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC

 A N ACHAHBOUN IMPORT

EXPORT شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

ذبفهتانن رقم ا3 وحتودن - 62000 

وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

061ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا0 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 A  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 N ACHAHBOUN IMPORT

.EXPORT

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصت ر انفزيع وملفود وذغتوئاة امفود 

وذتنظاف ا وملستلزميت وملنزذاة.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ذبفهتانن رقم ا3 وحتودن - 62000 

وذنيظفر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات تجام وشهبفن : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات عبت وذصمت وشهبفن : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وشهبفن  تجام  وذسات 
 62000 شاكر  بني  ودادحن  داور 

وذنيضفر وملغرب.
وشهبفن  وذصمت  عبت  وذسات 
شاكر  بني  وشهبين  داور  عنفوته و) 

62000 وذنيضفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وشهبفن  تجام  وذسات 
 62000 شاكر  بني  ودادحن  داور 

وذنيضفر وملغرب
وشهبفن  وذصمت  عبت  وذسات 
شاكر  بني  وشهبين  داور  عنفوته و) 

62000 وذنيضفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 697.
619I

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة درعة نيفاالذت ملح ة 

ارزوزوت

ASN STONE  SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة درعة 
نيفاالذت ملح ة ارزوزوت

شيرع مفالي رشات عميرا دودس 
وذطيبق والال ارزوزوت، 5000ا، 

ارزوزوت وملغرب
ASN STONE SARL AU شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وكرساف 
و ت لحسن وابفزيت قلحة مكفتة - 

5200ا ننغير وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3793

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ASN  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.STONE SARL AU
وذبنيء   *  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالشغيل وملختلفة 
* رخيم

* وذتصت ر والستيرود .
عنفون ومل ر والجتميعي : وكرساف 
 - مكفتة  قلحة  وابفزيت  لحسن  و ت 

5200ا ننغير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : محمت  بسالم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محمت  بسالم  وذسات 
فاال رقم 7ا عين وذحيطي 02 52000 

وذروشات ة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  محمت  بسالم  وذسات 
فاال رقم 7ا عين وذحيطي 02 52000 

وذروشات ة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   25 بتيريخ  بتنغير  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم -.
620I

Cabinet Smara Consulting

STE BOZINTRAV SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي مفالي رشات شيرع وذزرقطفني 
رقم 38 مكرر وذسميرا وذسميرا، 

72000، وذسميرا وملغرب
STE BOZINTRAV SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذسالم 02 
بلفك D وذرقم 67 وذسميرا - 72000 

وذسميرا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2709
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOZINTRAV SARL
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
عيمة  إنشيءوت   ، متنفعة  إنشيءوت 
 ، م ياالت ع يرية   ، أعميل ثيتفية   ،
منتجيت  اباع  شروء   ، بنيء  منشآت 
نرايج   ، امفود صاتذاة  امفود وذبنيء 
وذشبكيت   ، وذطرق  أعميل  ع يري. 
وملستلزميت   ، حفر وآلبير   ، وملختلفة 
اوملحتوت ملختلف وملنتجيت ، وستيرود 
وملنتجيت  جماع  انجيرا  انصت ر 
اوملحتوت وذصنيعاة ، ، أعميل وإلتيرا 
وذحيمة ، وذتنظاف ، أعميل وذبستنة ، 
، نجهيز وألميكن  نجهيز اكسر وذنفوفذ 
اوذبالستاك  ولخشب  اتجيرا  وذحيمة 
وآلالت  انأجير  اباع  شروء  اوملحيدن. 
اباع اشروء   ، اوذنبينيت   ، اوذلفوزم   ،
اأنشطة   ، وذبستنة  امفود  منتجيت 
وذحيمة  اوألغذ ة   ، وذتشجير  إعيدا 
 ، اوملحيجر   ، ذلميشاة  اوذتغذ ة 
اأعميل  اوذطالء   ، وذنفي يت  اجمع 
اوذتركابيت  اوذت كفر  وذتجصاص 
وملختلفة  اوذتجهيزوت  اوذتجهيزوت 
اوذسبيكة  وذصحي  وذصرف  اأعميل 
امحيلجة  اوذتبلاط  وذري  اأعميل 
وملسيروت  وذتربة اأعميل ولحفر ابنيء 
اوإلصالح.  وذحيمة  وذصايتة  اأعميل 
ونشيء  اوملروجل.  وذنجيرا  أعميل 
نركاب  والحجيم.  بمختلف  وقفيص 

أحفوض وذسمك اباع مستلزميتهي..
وذسالم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - وذسميرا   67 وذرقم   D بلفك   02

72000 وذسميرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذزين  وباه  وذسات 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : وملتفكل  وذزوهة  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

حي  عنفوته و)  وذزين  وباه  وذسات 
وذسالم 01 بلفك وي رقم 27 72000 

وذسميرا وملغرب.
وذساتا وذزوهة وملتفكل عنفوته و) 
 67 بلفك دول وذرقم   02 حي وذسالم 

72000 وذسميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حي  عنفوته و)  وذزين  وباه  وذسات 
وذسالم 01 بلفك وي رقم 27 72000 

وذسميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 101/2022.
621I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

تطوان كولد كار
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
نطفون كفذت كير شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

ولجفالن زت ة 3 رقم ا6 -نطفون- - 
93000 نطفون وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31579
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   28

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

: نطفون  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

كفذت كير.

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق .

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - -نطفون-  ا6  رقم   3 ولجفالن زت ة 

93000 نطفون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : شحاب  وذتحفوطي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : محمت  وذتحفوطي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذتحفوطي محمت عنفوته و) 

 93000 نطفون  0ا  شيرع حلب رقم 

نطفون وملغرب.

وذسات وذتحفوطي شحاب عنفوته و) 

شيرع جبل حاين رقم 81 وذطيبق 01 

نطفون 93000 نطفون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا عرويش سحاتا عنفوته و) 

-نطفون-   32 رقم  نرجيست  شيرع 

93000 نطفون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1201.

622I

Cabinet Smara Consulting

STE TRAVASTE SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Cabinet Smara Consulting
حي مفالي رشات شيرع وذزرقطفني 
رقم 38 مكرر وذسميرا وذسميرا، 

72000، وذسميرا وملغرب
STE TRAVASTE SARL AU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 
محمت اذت ساتي عبيس رقم 

23 شيرع مفالي حفاظ - 72000 
وذسميرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2711

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRAVASTE SARL AU
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
عيمة  إنشيءوت   ، متنفعة  إنشيءوت 
 ، م ياالت ع يرية   ، أعميل ثيتفية   ،
منتجيت  اباع  شروء   ، بنيء  منشآت 
نرايج   ، امفود صاتذاة  امفود وذبنيء 
وذشبكيت   ، وذطرق  أعميل  ع يري. 
وملستلزميت   ، حفر وآلبير   ، وملختلفة 
اوملحتوت ملختلف وملنتجيت ، وستيرود 
وملنتجيت  جماع  انجيرا  انصت ر 
اوملحتوت وذصنيعاة ، ، أعميل وإلتيرا 
وذحيمة ، وذتنظاف ، أعميل وذبستنة ، 
، نجهيز وألميكن  نجهيز اكسر وذنفوفذ 
اوذبالستاك  ولخشب  اتجيرا  وذحيمة 
وآلالت  انأجير  اباع  شروء  اوملحيدن. 
اباع اشروء   ، اوذنبينيت   ، اوذلفوزم   ،

اأنشطة   ، وذبستنة  امفود  منتجيت 
وذحيمة  اوألغذ ة   ، وذتشجير  إعيدا 
 ، اوملحيجر   ، ذلميشاة  اوذتغذ ة 
اأعميل  اوذطالء   ، وذنفي يت  اجمع 
اوذتركابيت  اوذت كفر  وذتجصاص 
وملختلفة  اوذتجهيزوت  اوذتجهيزوت 
اوذسبيكة  وذصحي  وذصرف  اأعميل 
امحيلجة  اوذتبلاط  وذري  اأعميل 
وملسيروت  وذتربة اأعميل ولحفر ابنيء 
اوإلصالح.  وذحيمة  وذصايتة  اأعميل 
ونشيء  اوملروجل.  وذنجيرا  أعميل 
نركاب  والحجيم.  بمختلف  وقفيص 

أحفوض وذسمك اباع مستلزميتهي..
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 23 رقم  عبيس  ساتي  اذت  محمت 
 72000  - حفاظ  مفالي  شيرع 

وذسميرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذباهي  وذساتا خت جة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا خت جة وذباهي عنفوته و) 
شيرع مفالي حفاظ رقم 169 72000 

وذسميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا خت جة وذباهي عنفوته و) 
شيرع مفالي حفاظ رقم 169 72000 

وذسميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 102/2022.
623I

ومغير عبت وذغيففر

STE FALMOUN CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ومغير عبت وذغيففر
شيرع ولجيش ومللكي وقيمة وذنفر رقم 
1 وذطيبق والال نطفون ، 93000، 

نطفون وملغرب

STE FALMOUN CAR شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع جبل 

والطلس زت ة وفكي رقم 0ا نطفون 

93000 نطفون وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا315

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FALMOUN CAR

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق .

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

0ا  رقم  وفكي  زت ة  والطلس  جبل 

نطفون 93000 نطفون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   50  : منى  ذهري  وذساتا 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

50 حصة   : وذسات وذفهيبي تففل 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  منى  ذهري  وذساتا 

 93000  3/3 رقم  وذحتوذة  سيحة 

TETOUAN وملغرب.

عنفوته و)  تففل  وذفهيبي  وذسات 

شيرع 9 وبريل رقم 20 وملطير 93000 

TETOUAN وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا يسرى بفشتوق عنفوته و) 
7ا  رقم   11 شيرع جبل نتغين زت ة 

TETOUAN 93000 وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1168.
624I

MOTAI STUDIO SARL-AU

MOTAI STUDIO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MOTAI STUDIO SARL-AU
75 شيرع آتفي زواية زت ة كلف دا 

برافنس وذطيبق 9 وذش ة ب108 
، 20370، وذتور وذباضيء وململكة 

وملغرباة
MOTAI STUDIO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 75 شيرع 
آتفي زواية زت ة كلف دا برافنس 

وذطيبق 9 وذش ة ب108 - 20370 
وذتور وذباضيء وململكة وملغرباة
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2763ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MOTAI STUDIO
غرض وذشركة بإ جيز : مهنتس.

75 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
برافنس  دا  كلف  زت ة  زواية  آتفي 
 20370  - وذش ة ب108   9 وذطيبق 

وذتور وذباضيء وململكة وملغرباة.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : وذسات مطيعي محمت ومين 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

ومين  محمت  مطيعي  وذسات 
 3 ط  وذبنفسج  زت ة   12 عنفوته و) 
وذتور   20200 وذروحة  حي   6 ش ة 

وذباضيء وململكة وملغرباة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ومين  محمت  مطيعي  وذسات 
 3 ط  وذبنفسج  زت ة   12 عنفوته و) 
وذتور   20200 وذروحة  حي   6 ش ة 

وذباضيء وململكة وملغرباة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 1868.

625I

Conseco Africa

TRIWOOL MAROCCO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Conseco Africa
 Rue El Yarmouke RDC N°1 ، ا
20050، CASABLANCA MAROC
TRIWOOL MAROCCO شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
بفركفن وقيمة ريين 3 رقم 102 

وذطيبق 1 مكتب رقم 2 - 20050 
وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1065ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   09
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRIWOOL MAROCCO

تسفيق   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
منتجيت وذنساج.

ولجلفد  انجيرا  انصت ر  وستيرود 
اوملالبس  اوملنسفجيت  اوألحذ ة 

اوالكسسفوروت
ذصنيعة  ولخيم  وملفود  في  وذتجيرا 

وذنساج اوألحذ ة
جماع  في  وذشركة  مشيركة 
وذشركيت اوذشركيت وذتي نم إنشيؤهي 
أا وذتي سيتم إنشيؤهي اوذتي قت نكفن 
مرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 
 ، اسالة  بأي  الذك  وذشركة  بهتف 
شركيت  إنشيء  طريق  عن  سامي  اال 
اعملايت   ، اوملسيهميت   ، جت تا 

وذتمج.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 102 رقم   3 ريين  وقيمة  بفركفن 
 20050  -  2 رقم  مكتب   1 وذطيبق 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 5.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات تاكفالا دي وملااتو كيمايرو 
فالاب : 250 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .
باترا  خفساه  بيراس  وذسات 
 100 ب امة  حصة   250  : ومفريم 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات تاكفالا دي وملااتو كيمايرو 
فالاب عنفوته و) شيرع بفركفن وقيمة 
ريين 3 رقم 102 وذطيبق 1 مكتب رقم 

2 20050 وذتوروذباضيء وملغرب.
باترا  خفساه  بيراس  وذسات 
بفركفن  شيرع  عنفوته و)  ومفريم 
 1 وذطيبق   102 رقم   3 ريين  وقيمة 
وذتوروذباضيء   20050  2 رقم  مكتب 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات تاكفالا دي وملااتو كيمايرو 
فالاب عنفوته و) شيرع بفركفن وقيمة 
ريين 3 رقم 102 وذطيبق 1 مكتب رقم 

2 20050 وذتوروذباضيء وملغرب

باترا  خفساه  بيراس  وذسات 
بفركفن  شيرع  عنفوته و)  ومفريم 

 1 وذطيبق   102 رقم   3 ريين  وقيمة 

وذتوروذباضيء   20050  2 رقم  مكتب 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821837.

626I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE AMNETT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED ( FLM

رقم 30 مكرر زت ة شاخ وذإلسالم 

بلحربي وذفود لحمر ، 52000، 

وذرشات ة وملغرب

STE AMNETT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

نطيف مذغرا وذرشات ة - 52023 

وذرشات ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15965

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AMNETT

غرض وذشركة بإ جيز : - باع مفود 

وذتنظاف اوذنظيفة.



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9644

- وألشغيل وملختلفة 
- وذتجيرا.

قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 52023  - وذرشات ة  مذغرا  نطيف 

وذرشات ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات ومحفن مصطفى 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ومحفن مصطفى عنفوته و) 
 52000  26 رقم  وذذهب  اود  نجزئة 

وذرشات ة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ومحفن مصطفى عنفوته و) 
 52000  26 رقم  وذذهب  اود  نجزئة 

وذرشات ة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
16 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 623.

627I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 ECOLE L’APPRENTI-SAGE
AL WAHDA PRIVEE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
 ECOLE L’APPRENTI-SAGE AL
WAHDA PRIVEE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
و - 73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9875

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2016 تفتبر   15

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ECOLE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

 L’APPRENTI-SAGE AL WAHDA

.PRIVEE

وذتحلام   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
اوذثيتفي  اوالبتتوئي  اوإلعتود 

اوذثيتفي امي ففق ؛

اتشغال  اإنشيء  إنشيء   -

وملؤسسيت ولخيصة ذلتحلام امرحلة 

والبتتوئي  اوذتحلام  وملترسة  قبل  مي 

اوذثيتفي ؛

مي  في مرحلة  وألسي�سي  وذتحلام   -

قبل وملترسة ؛.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسالم و - 73000 وذتوخلة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : �سي  بن  ولحسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 

حي وذسالم و 73000 وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ولحسن بن �سي عنفوته و) 

حي وذسالم و 73000 وذتوخلة وذتوخلة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا0  بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

 ني ر 2017 نحت رقم 151/2017.

628I

sahel issticharat

FULL DREAM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

sahel issticharat
شيرع مكة طريق وذسميرا عميرا رقم 

78 ، 70000، وذحافن وملغرب
FULL DREAM شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 331 
نجزئة وألمل 01 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1367ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 FULL  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.DREAM
م هى ا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مطحم.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 331 
 70000  - وذحافن   01 وألمل  نجزئة 

وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
1.000 حصة   : وذسات أ فب وملير 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات أ فب وملير عنفوته و) شيرع 
بنيبي محمت سيذم رقم 35 حي وذ سم 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات أ فب وملير عنفوته و) شيرع 
بنيبي محمت سيذم رقم 35 حي وذ سم 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1169/2022.

629I

SOUHAL CONSULTING

STE CC HOLDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOUHAL CONSULTING
 RUE YOUGOSLAVIE IMM 82-A

 APPT 14 GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE CC HOLDING شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زينيت 
بزنس مركز طريق مسلم نجزئة بفكير 
وذطيبق 3 ش ة رقم ا1 بيب وذكيذة 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125387
في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE CC : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.HOLDING
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملالبس ولجيهزا.
زينيت   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بزنس مركز طريق مسلم نجزئة بفكير 
بيب وذكيذة  ا1  ش ة رقم   3 وذطيبق 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 STE CC HOLDING وذشركة 
درهم   100 ب امة  حصة   : 1.000

ذلحصة .
وذساتا ميريي وذترهم : 500 ب امة 

100 درهم.
 : جفلي  فالابين  وتتفون  وذساتا 

500 ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذترهم  ميريي  وذساتا 
زت ة وذتفيح حي نتورت   10 فاال رقم 

وكيد ر 0000ا مروكش وملغرب.
جفلي  فالابين  وتتفون  وذساتا 
مروكش  0000ا  مروكش  عنفوته و) 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذترهم  ميريي  وذساتا 
زت ة وذتفيح حي نتورت   10 فاال رقم 

وكيد ر 0000ا مروكش وملغرب
جفلي  فالابين  وتتفون  وذساتا 
مروكش  0000ا  مروكش  عنفوته و) 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1318ا.

630I

ST2C

BL PLUS
إعالن متحتد وذ روروت

ST2C
 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS N°4 RES NAJM APPT
N°4 ، 90000، TANGER MAROC
BL PLUS »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: وذطيبق 
وألر�سي وقيمة وألخفين زت ة مامفزو 

رقم 2 - 90000 طنجة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.61893

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
بمبلغ  وذشركة  ميل  رفع رأس  مي لي: 
زييدنه  ابيذتيلي   ، درهم   1.000.000
من 1.000.000 درهم إلى 2.000.000 
 10000 إصتور  طريق  عن  درهم 
درهم   100 ب امة  جت تا  حصة 
اوملتففعة  اوملكتتبة  ت ًتو  منهي  ذكل 

بيذكيمل.
على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 
وذشركة،  نشيط  نفساع  مي لي: 
بيلجملة  وذتجيرا  نشيط:  اإضيفة 
ابيذتجزئة اجماع ولختميت في مجيل 
نكنفذفجاي وملحلفمايت  آالت ، أجهزا 
وملفود  طيبحيت.   ، برومج   ، كمبافنر 

والكسسفوروت...)
على  وذذي  نص   :03 رقم  قرور 
7 من  ا   6 ا   2 ذتحت ل وذبنفد  مي لي: 

وذنظيم وألسي�سي ،
على  وذذي  نص  ا0:  رقم  قرور 
وألسي�سي  وذنظيم  نحت ث  مي لي: 

ذلشركة.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :02 رقم  بنت 
في  وذشركة  غرض  ساكفن  مي لي: 
بشكل مبيشر  وملغرب أا في ولخيرج، 
اوستيرود،  -نصت ر  مبيشر:  غير  أا 
بمفجب  ابيذت ساط،  بيلجملة، 
والقتصيد ة  وألتظمة  جماع 
ولجمركاة وملصرح بهي، ذكل وملنتجيت 
محتوت  اأي  ميدا  أي   ; وملصنحة 
أن  اأداوت اآالت انجهيزوت  حتمل 
اضرارية  وملغرب  في  تسفي هي   تم 
وذتجيرا   - وذشركة  غرض  ذتح اق 
بيلجملة ابيذتجزئة اجماع ولختميت 
في مجيل نكنفذفجاي وملحلفمايت  آالت 
، أجهزا كمبافنر ، برومج ، طيبحيت. 
وملفود والكسسفوروت...).  ... بيقي وذبنت 

دان تغاير)
على  وذذي  نص   :06 رقم  بنت 
وذشركة:  في  وملسيهمة  نمت  مي لي: 
بفداو ة  فاصل  وذسات  طرف  -من 
ب امة  ت ًتو  1.000.000درهم  بمبلغ 

ملافن درهم -من طرف وذسات خلال 
1.000.000 درهم ت ًتو  وذتيزي بمبلغ 
ب امة ملافن درهم. اهذو مًحي ، وملبلغ 
 2.000.000 درهم  ملافني  وإلجميلي 

درهم
على  وذذي  نص   :07 رقم  بنت 
رأس ومليل ثيبت بمبلغ ملافني  مي لي: 
عشرين  إلى  م سمة  اهي  درهم. 
متففعة  أذف سهم من ميئة درهم، 
 ،20.000 1 إلى  بيذكيمل، امرقمة من 
امخصصة ذلشركيء على وذنحف وذتيلي: 
• وذسات فاصل بفداو ة بحشرا آالف 
إلى   1 من  مرقمة   10.000 حصة 
10.000 • وذسات خلال وذتيزي بحشرا 
من  مرقمة   10.000 حصة  آالف 
10.001 إلى 20.000، يسياي وجميلي 
ومليل،  ذرأس  وملكفتة  ولحصص  عتد 

عشرين أذف 20.000 حصة .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 198ا.
631I

مستأمنة وذ صبة كفتطي

SARAHA PRESS-TV
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مستأمنة وذ صبة كفتطي
وذحي والدوري وذش ة رقم ٣ قصبة 
نيدذةوذحي والدوري وذش ة رقم ٣ 
قصبة نيدذة وذحي والدوري وذش ة 
رقم ٣ قصبةوذحي والدوري وذش ة 

رقم ٣ قصبة نيدذة، 23500، قصبة 
نيدذة وملغرب

SARAHA PRESS-TV شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي سميرا 
بلفك 1 رقم 63 قصبة نيدذة - 

23350 قصبة نيدذة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2195
 13 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SARAHA PRESS-TV
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذ يتفني  اوإلعالن  وإلعالن  إدروج 

اوإلشحيروت وملتنفعة
محرر وملجالت وذتارية

محرر وملجالت وإلعالتاة.
عنفون ومل ر والجتميعي : حي سميرا 
بلفك 1 رقم 63 قصبة نيدذة - 23350 

قصبة نيدذة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات طيرق وذسحات : 250 حصة 

ب امة 25.000 درهم ذلحصة .
 250  : وذسحات  جميل  وذسات 
حصة ب امة 25.000 درهم ذلحصة .
وذصحف�سي  ولحكام  عبت  وذسات 
درهم   25.000 ب امة  حصة   250  :

ذلحصة .
 250  : وذسات جميل وذصحف�سي 
حصة ب امة 25.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذسحات  طيرق  وذسات 
نيدذة  قصبة   23350 نيدذة  قصبة 

وملغرب.
عنفوته و)  وذسحات  جميل  وذسات 
نيدذة  قصبة   23350 نيدذة  قصبة 

وملغرب.
وذصحف�سي  ولحكام  عبت  وذسات 
 23350 نيدذة  قصبة  عنفوته و) 

قصبة نيدذة وملغرب.
وذصحف�سي  جميل  وذسات 
 23350 نيدذة  قصبة  عنفوته و) 

قصبة نيدذة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذصحف�سي  جميل  وذسات 
 23350 نيدذة  قصبة  عنفوته و) 

قصبة نيدذة وملغرب
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  نيدذة  ب صبة  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 81.
632I

CAUDEC CONSEIL

UMPM
تحاين رئيس مجلس وإلدورا

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

UMPM »شركة وملسيهمة«
اعنفون م رهي والجتميعي: وملنط ة 
وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 
وذنفوصر - - وذتور وذباضيء وملغرب.

»تحاين رئيس مجلس وإلدورا«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.153259
وإلدوري  وذحيم  ولجمع  إطير  في   
وملؤرخ في 21 فبرو ر 2022 ن رر تحاين 

وذسات بيسكيل فيريال
UMPM رئيسي ملجلس إدورا شركة

بتيريخ: 01  ني ر 2020
ذه  وملخفذة  وذصالحايت  انتمثل 
من  وملخفذة  وذصالحايت  فامي  لي: 

طرف وذ يتفن
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822901.
633I

CAUDEC CONSEIL

UMPM
تحاين مت ر عيم

CAUDEC CONSEIL
 Angle Bd El Hachimi El Filali
(Ex,Taddart  et Rue n°2 Imm.

 Evasion Office,Etg 2 n°22 Oasis،
20100، CASABLANCA MAROC

UMPM شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي والجتميعي وملنط ة 
وذصنيعاة بمطير محمت ولخيمس 
وذنفوصر - - وذتور وذباضيء وملغرب.

تحاين مت ر عيم

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.153259

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 21 فبرو ر 2022

علي  وذسات ا)  تحاين  ن رر 
 UMPM وذزمروني مت رو عيمي ذشركة 

بتيريخ 01  ني ر 2020
انتمثل وذصالحايت وملخفذة فامي 
طرف  من  وملخفذة  وذصالحايت   لي: 

وذ يتفن
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822901.
634I

FOGHAL GESTION SARL AU

T.T.C CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

T.T.C CONSULTING شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 71 

درب أهل أكيد ر ذال وغريبة وذطيبق 2 
فيس ولجت ت - 30110 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.32519
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
 T.T.C وذفحات  وذشريك  لوت 
رأسميذهي  مبلغ   CONSULTING
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
درب أهل أكيد ر   71 وإلجتميعي رقم 
 - فيس ولجت ت   2 ذال وغريبة وذطيبق 
30110 فيس وملغرب تتاجة ل : عتم 

قترا وإلستمرورية.
 71 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 
درب أهل أكيد ر ذال وغريبة وذطيبق 2 
فيس ولجت ت - 30110 فيس وملغرب. 

ا عين:

ا  وذكبير  بفشتى  وذسات ا) 

 8 ش ة  7ا  أتفور  إقيمة  عنفوته و) 

وملغرب  فيس   30090 فيس  اود  حي 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
71 درب أهل أكيد ر ذال وغريبة  : رقم 

وذطيبق 2 فيس ولجت ت

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2575.

635I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

 AMICALE D›HABITATION

NARJIS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

 AMICALE D›HABITATION

NARJIS شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي ساتي 

سحات دروركة وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا513

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 AMICALE D’HABITATION

.NARJIS
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
عنفون ومل ر والجتميعي : حي ساتي 
سحات دروركة وكيد ر - 80000 وكيد ر 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : بفت  وذرحام  عبت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات  فنس اعروب : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عبت وذرحام بفت عنفوته و) 
نيزتيت   85000 نيزتيت  تحياتاة   57

وملغرب.
عنفوته و)  اعروب  وذسات  فنس 
رقم 01 نجزئة وذففيء نيزتيت 85000 

نيزتيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات سحات بفت عنفوته و) رقم 
 85000 نجزئة وذشحبيني نيزتيت   20

نيزتيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 109727.
636I

متوم ال غفز

مدام ال غوز
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

متوم ال غفز
وذرقم 10 زت ة شروردا، وذطيبق 
وألر�سي، درب ذفباال بفركفن ، 
0ا200، وذتور وذباضيء وملغرب

متوم ال غفز شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم 
10 زت ة شروردا، وذطيبق وألر�سي، 
درب ذفباال بفركفن - 0ا200 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2715ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
متوم   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

ال غفز.
ذلشركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
هتف في وملغرب كمي في جماع وذبلتون.
بيلجملة,  باع وذزهفر اوذنبينيت   •
جماع  ا  وذت ساط  ا  ولجملة  شبه 
وملنتجيت اوإلكسسفوروت من وملشينل 

امروكز ولحتوئق ؛
ولجملة  شبه  بيلجملة,  وذباع   •
وذطباحاة,  وذزهفر  وذت ساط  ا 
وملحففظة  اوذنبينيت  والصطنيعاة 
وذزهفر  مستلزميت  اجماع  بفعيء 

انركابيت وألزهير اوملفود وذزخرفاة ؛
• نفصال وذزهفر اوذنبينيت اجماع 

وملنتجيت من وملشينل ؛
• وستيرود انصت ر جماع وملنتجيت 
ذتح اق  وذالزمة  اوذلفوزم  اوملفود 

غرض وذشركة ؛
وملشيركة في وملنيقصيت وذحيمة   •

اولخيصة ؛
وذحملايت  جماع  عيمة  ابصفة 
ومليذاة،  وذتجيرية،  وذصنيعاة، 
بشكل  وملتحل ة  وملن فذة  ا  وذح يرية 
مبيشر أا غير مبيشر بيملفضفع أعاله..

وذرقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وألر�سي،  وذطيبق  شروردا،  زت ة   10
وذتور  0ا200   - درب ذفباال بفركفن 

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذهيدني  حنين  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذهيدني  حنين  وذساتا 
390 وقيمة رييض وتفي عميرا ف طيبق 
 20050 شيرع بفركفن   10 ش ة   02

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذهيدني  حنين  وذساتا 
390 وقيمة رييض وتفي عميرا ف طيبق 
 20050 شيرع بفركفن   10 ش ة   02

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.
637I

SOCIETE FIDUL MAJ CONSULTING

STE SAP MAD SARLL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

 SOCIETE FIDUL MAJ
CONSULTING

شيرع مفالي وحفاظ ميسفر ، 
33250، ميسفر وملغرب

STE SAP MAD SARLL AU شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 
وملالحة وذشرقاة تسيف أاطيط 
ولحيج - 33300 أاطيط ولحيج 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3ا17.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 ميرس   29 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»500.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«   600.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  ببفملين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 70/2022.
638I

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت وملحيسبة

TANGER MARKET
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت 
وملحيسبة

شيرع محمت عبته وقيمة حمزا رقم 
18 مكرر وذطيبق وذثيني رقم 7 ، 

60000، اجتا وملغرب
TANGER MARKET شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطبق 

وذسفلي زت ة وبف بكر وذصت ق ا زت ة 
بركين عميرا رقم 13 - 60000 اجتا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39303
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. TANGER MARKET
-مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نجيري 
ذلفيكهة  -نيجربيذت ساط 

اولخضراوت
-نيجربيذت ساط ذلحفم

-نيجربيذت ساط ذلخبز اولحلفييت.
وذطبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسفلي زت ة وبف بكر وذصت ق ا زت ة 
بركين عميرا رقم 13 - 60000 اجتا 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا بفبشر زينب : 500 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   500  : عمر  عيفي  وذسات 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا بفبشر زينب : 500 ب امة 
100 درهم.

ب امة   500  : عمر  عيفي  وذسات 
100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  زينب  بفبشر  وذساتا 
شيرع محمت ولخيمس حي مفريطيتاي 
نجزئة بفبشر رقم 193 60000 اجتا 

وملغرب.
شيرع  وذسات عيفي عمر عنفوته و) 
فيل  حتوئق  مجمع  رشات  مفالي 
فلفري ب1 عميرا د وذطيبق 6 رقم 88 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  زينب  بفبشر  وذساتا 
شيرع محمت ولخيمس حي مفريطيتاي 
 90000  193 رقم  بفبشر  نجزئة 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ ا0 ميي 2022 

نحت رقم 616.
639I

H.A ACCOUNTING GROUP

بنبورحيم ترابورا
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

H.A ACCOUNTING GROUP
 N 7 LOT 399 ZONE

 INDUSTRIELLE AL MASSAR
 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

بنبفرحام نروبفرو شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 
ناخفست واكامتن ولحفز مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1ا1253

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

بنبفرحام نروبفرو.
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
متنفع أا م يال بنيء, ح فق وملباحيت 
وال رودوت  من  غيرهي  أا  والسفوق  في 

وذحيمة.
وذف�سي أاصيحب والمتايز أا مزورع.
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - ناخفست واكامتن ولحفز مروكش 

0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات أ ت أارتي محمت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات أ ت أارتي محمت عنفوته و) 
ولحفز  واكامتن  ناخفست  داور 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات أ ت أارتي محمت عنفوته و) 
ولحفز  واكامتن  ناخفست  داور 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135589.
640I

Société somicoc

شركة اغ�سي ماكس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Société somicoc

 Rue Abbas mssadi appt 2 VN

Fes، 30000، Fes Maroc

شركة وغ�سي ميكس شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 

وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 

وذكفوش وذطيبق وذثيني وملت نة 

ولجت تا - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72583

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

وغ�سي ميكس .

مهنتسة   : غرض وذشركة بإ جيز 

محميرية.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بن  عميرا  ولخطيبي  وذكريم  عبت 

مف�سى وذكفوش وذطيبق وذثيني وملت نة 

ولجت تا - 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذساتا ولجيمعي غزالن 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا ولجيمعي غزالن عنفوته و) 

حي   202 زت ة وذتهيمي وذهيرا�سي رقم 

بتر 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا ولجيمعي غزالن عنفوته و) 

حي   202 زت ة وذتهيمي وذهيرا�سي رقم 

بتر 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2022/ا218.

641I

STE FIDU-LIDOU SARL

SIRIZATRAV
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

SIRIZATRAV شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 7 

نجزئة غيلي وسكين 2 زاوغة وذسفلى 

- 30000 فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.59371

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 

SIRIZATRAV شركة لوت وملسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

زاوغة   2 نجزئة غيلي وسكين   7 رقم 

وذسفلى - 30000 فيس وملغرب تتاجة 

ذغايب نشيط وذشركة.

ا عين:

ا  زكرييء  ولحمافي  وذسات ا) 
حي ماكف   11 رقم   8 زت ة  عنفوته و) 

كمصفي  ا)  وملغرب  فيس   30000

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 7 رقم  افي   2022 أبريل  ا0  بتيريخ 

زاوغة وذسفلى   2 نجزئة غيلي وسكين 

- 30000 فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 2100/022.

642I

وغراسكير

اغروسكار
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وغراسكير

محمت وغراس زت ة سفس رقم اا ، 

000ا5، خنافرا وملغرب

وغراسكير شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

وذزواية وذتجيتاة رقم 102 - 000ا5 

خنافرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

367ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

وغراسكير.

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.

زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

000ا5   -  102 وذزواية وذتجيتاة رقم 

خنافرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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 500  : ودريس  وغراس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : عصيم  وغراس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وغراس ودريس عنفوته و) 

خنافرا  000ا5  سفس  زت ة  اا 

وملغرب.

وذسات وغراس عصيم عنفوته و) 

خنافرا  000ا5  سفس  زت ة  اا 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وغراس  وذسات محمت 

اا 000ا5 خنافرا  زت ة سفس رقم 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بخنافرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 203.

643I

FOUR PILLARS

FOUR PILLARS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FOUR PILLARS

وذش ة 03 وذطيبق وذثيني عميرا رقم 
5 حي مفالي رشات بلفك أ صنتاق 
وذبر ت 2026 ، 70000، وذحافن 

وملغرب

FOUR PILLARS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذش ة 

03 وذطيبق وذثيني عميرا رقم 5 

حي مفالي رشات بلفك أ - 70000 

وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1523ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 FOUR : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.PILLARS

وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة، وذتجيرا وإلذكتراتاة، إستيرود 

انصت ر …إلخ .

وذش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

حي   5 وذثيني عميرا رقم  وذطيبق   03

مفالي رشات بلفك أ - 70000 وذحافن 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا دذالة بفنفماالت : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

بفنفماالت  دذالة  وذساتا 

وذزرقطفني  محمت  شيرع  عنفوته و) 

وذحافن   1 رقم  وذفاالت  منط ة 

70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

بفنفماالت  دذالة  وذساتا 

وذزرقطفني  محمت  شيرع  عنفوته و) 

وذحافن   1 رقم  وذفاالت  منط ة 

70000 وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1300/22.

644I

FINAUDIT

DERMAPHARM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
DERMAPHARM شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وفري اي،زت ة ا2،رقم 50 وذتور 
وذباضيء - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.319185

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) خت جة وغايتي 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   5.000
5.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) أمين 

برودا بتيريخ ا0 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 358ا82.
645I

BELGAZI ALI

BAHIX-TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

BELGAZI ALI
شيرع ومير مفالي عبت هللا رقم 33 
- طبق 1 - رقم وملكتب 16 طنجة، 

90000، طنجة وملغرب
BAHIX-TRADING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 

رادوني زت ة عبت هللا وذهبطي وقيمة 
 TANGER 90000 - 3وذ تس رقم ا

وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.101577

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم نحفيل   2022 ميي   10 وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»سيحة رادوني زت ة عبت هللا وذهبطي 

 90000  - ا3  رقم  وذ تس  وقيمة 
غزاا  »زت ة  إلى  وملغرب«   TANGER

وذهيري رقم 11 - ودرساة 2 - 90000 

TANGER وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253738.

646I

FIDUCIAIRE ALBAIDA

BOUZITOUN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

FIDUCIAIRE ALBAIDA

 RUE SAAD IBNOU WAKAS ، 3ا

CASABLANCA ،20140 وملغرب

BOUZITOUN شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

 CI 2 اعنفون م رهي وإلجتميعي

 GH 12 وذرييض ساتي وذبرتف�سي

وذطيبق ا وذش ة 18 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

36337ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي  مبلغ   BOUZITOUN

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

ساتي  وذرييض   CI  2 وإلجتميعي 

وذش ة  ا  وذطيبق   GH  12 وذبرتف�سي 

وملغرب  وذباضيء  وذتور   20000  -  18

تتاجة ل : عتم وشتغيل وذشركة منذ 

نأسيسهي.

 CI  2 ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 GH  12 وذبرتف�سي  ساتي  وذرييض 

20000 وذتور   -  18 ا وذش ة  وذطيبق 

وذباضيء وملغرب. 
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ا عين:

ا  بفزيتفن  وذسات ا)  يسين 

وذرقم  ا1  زت ة  وملتر  درب  عنفوته و) 

وملغرب  وذباضيء  وذتور   20000  13

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 0ا3ا82.

647I

Sté 05 CAR SARL

 Société GOLDEN-RIF CAR

SARL
إعالن متحتد وذ روروت

Société GOLDEN-RIF CAR SARL

22 شيرع عالل وذفي�سي ، 32000، 

ولحسامة وملغرب

 Société GOLDEN-RIF CAR SARL

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: ا12 
زت ة فلسطين ومزارن - - ولحسامة 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.3713

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وست يذة وملسير وذ ت م

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين مسير جت ت

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تحت ل وذ يتفني وألسي�سي ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص  3ا:  رقم  بنت 

وسميعال  وذسات  تحاين  مي لي: 

وذشريف كمسير احات ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 127.
648I

Sté 05 CAR SARL

Sté 05 CAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Sté 05 CAR SARL
22 شيرع عالل وذفي�سي ، 32000، 

ولحسامة وملغرب
Sté 05 CAR SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ذبنين رقم 09 مكرر ولحسامة - 

32000 ولحسامة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3739
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 Sté 05 : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.CAR SARL
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - ولحسامة  مكرر   09 رقم  ذبنين 

32000 ولحسامة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
500 حصة   : وذسات بتاتتي عميد 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : كريمة  هرمفش  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات بتاتتي عميد عنفوته و) 20 

عيبت  ساتي  حي  وحت فة  بني  زت ة 
32000 ولحسامة وملغرب.

وذساتا هرمفش كريمة عنفوته و) 
 10160 داور زيرورا والادو ة  5ا  رقم 

وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا هرمفش كريمة عنفوته و) 
 10160 داور زيرورا والادو ة  5ا  رقم 

وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 128.
649I

CABINET S2S CONSULTING

WORLD DELICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CABINET S2S CONSULTING
 CASABLANCA, BD AL QODS,
 RES AMINA 5, OULAD TALB,
 QUARTIER EL OMARIYA, LOT
 ASSAKANE AL ANIK, ETAGE 1,
 APT 2 ، 33200، CASABLANCA

MAROC
WORLD DELICES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 11 زت ة 

ومافت ا زت ة الففوزي حي 2 ميرس - 
23300 وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3139ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.WORLD DELICES
منتجيت   : غرض وذشركة بإ جيز 

وألذبين انصناع ولجبن.

زت ة   11  : عنفون ومل ر والجتميعي 

2 ميرس -  ومافت ا زت ة الففوزي حي 

23300 وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 600  : وذسات عبت وذفتيح وذ بيج 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

00ا   : وذسات عبت وذحزيز شريف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذ بيج  وذفتيح  عبت  وذسات 

 62 فاال  نيان  كرين  كيزو  عنفوته و) 

 33200 بفسكفرا  ولخضروء  وملت نة 

وذباضيء وملغرب.

شريف  وذحزيز  عبت  وذسات 

فاال   1 كيذاففرني  وقيمة  عنفوته و) 

 33200 مكة  طريق  كيذاففرني   6

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذ بيج  وذفتيح  عبت  وذسات 

 62 فاال  نيان  كرين  كيزو  عنفوته و) 

 33200 بفسكفرا  ولخضروء  وملت نة 

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم اا0ا82.

650I

7P CONSEIL

AMINE PHONE STORE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

7P CONSEIL

ش ة رقم ا0 رقم ا7 زواية شيرع 

فرحت حشيد اشيرع غيتتي حي 

وذ تس ، 80000، وكيد ر وملغرب

AMINE PHONE STORE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع أبف 

جهيد رقم ا0 حي وملسيرا - 80000 

وكيد ر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

50983

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   15

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. AMINE PHONE STORE

غرض وذشركة بإ جيز : باع اشروء 

ا نفزيع محتوت والنصيل.

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع أبف 

 80000  - حي وملسيرا  ا0  جهيد رقم 

وكيد ر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : غربياي  أمين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  غربياي  أمين  وذسات 

 1 ش ة   13 عميرا   2 ستالاي  وقيمة 

بنسركيا 80000 وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  غربياي  أمين  وذسات 

 1 ش ة   13 عميرا   2 ستالاي  وقيمة 

بنسركيا 80000 وكيد ر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   29 بتيريخ  بيكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا10916.

651I

nador conseil sarl au

COMAFIX
إعالن متحتد وذ روروت

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
COMAFIX »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

مفسكف وذطيبق وذثيني وذش ة رقم ا0 
حي ذحري وذشاخ وذنيظفر - 62000 

وذنيظفر وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
. 23983

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
 500 ولجااللي  مرود  وذسات  اهب 
حصة وحتميعاة الخاه وذسات تذ ر 

ولجااللي
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
قبفل وست يذة وذسات مرود ولجااللي 

من منصب تساير وذشركة 
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
من   13 ا   7  ،  6  ،1 وذبنفد  تحت ل 

وذنظيم والسي�سي ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  وذشركة 

بشريك احات
وذذي  نص   :  7 ا   6 رقم  بنت 
وذشركة  روسميل  مي لي:  على 
ولى  م سمة  100.000درهم 
ب امة  وجتميعاة  1000حصة 
100درهم ذلحصة كلهي في ملك وذسات 

تذ ر ولجااللي
على  وذذي  نص   :  13 رقم  بنت 
تسير وذشركة من قبل وذسات  مي لي: 

تذ ر ولجااللي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 739.
652I

FHF

MH SAKAN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FHF
 N°249 Bd Yacoub El Mansour

 Bureau 6 ، 0، Casablanca
MAROC

MH SAKAN شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

ا17زواية شيرع وذزرقطفني ا زت ة 
مف�سى وبن تصير وذطيبق 5 وملكتب 
رقم 11 - . وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3291ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MH  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SAKAN
: -والنحيش  غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري
وذت سام  ا  ولختميت  ا  -وذتجهيز 
والرو�سي  منيطق  لجماع  اوذتنماة 
وذفوقحة في وملنيطق ولحضرية ا غيرهي

-حايزا جماع والرو�سي ا وستغالذهي 
مبنى  ولى  نحفيلهي  ا  وذفسيئل  بكيفة 

بغرض وعيدا باحهي وا نيجيرهي
رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
زت ة  ا  وذزرقطفني  شيرع  ا17زواية 
وملكتب   5 وذطيبق  تصير  وبن  مف�سى 

رقم 11 - . وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات وملصطفى وذبختي 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وملصطفى وذبختي عنفوته و) 
 10 وذحميرا   13 وذزت ة  وملنزه  نجزئة 
وذتور وذباضيء   .  6 وذش ة   1 وذطيبق 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وملصطفى وذبختي عنفوته و) 
 10 وذحميرا   13 وذزت ة  وملنزه  نجزئة 
وذتور وذباضيء   .  6 وذش ة   1 وذطيبق 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 302ا82.

653I

COMPTOIR DELTA CONSEIL

HOMAMINE - هوم أمين
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

COMPTOIR DELTA CONSEIL
 N° 22 RUE 282 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC
HOMAMINE - هفم أمين شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 77ـ  زت ة 
محمت سماحة، وذطيبق وذثيمن - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2557ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   08
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

HOMAMINE - هفم أمين.
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غرض وذشركة بإ جيز : - وإلنحيش 
وذح يري 

ا باع وألرو�سي وذحيرية أا  وقتنيء   -
وملجهزا -

جماع أشغيل وذبنيء وملختلفة
جماع  نصت ر  ا  إستيرود   -  

وملنتجيت..
عنفون ومل ر والجتميعي : 77 ـ زت ة 
 - وذثيمن  وذطيبق  سماحة،  محمت 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   320  : أمين  أ من  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   320  : أمين  وذسات أمجت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   320  : أمين  وذسات أحمت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
0ا حصة   : وذساتا عزيزا ذشكر 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حي  عنفوته و)  أمين  أ من  وذسات 
وذشق  عين   33 رقم   1 زت ة  وذفراد 

70ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.
حي  وذسات أمجت أمين عنفوته و) 
وذشق  عين   33 رقم   1 زت ة  وذفراد 

70ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.
حي  وذسات أحمت أمين عنفوته و) 
وذشق  عين   33 رقم   1 زت ة  وذفراد 

70ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  ذشكر  عزيزا  وذساتا 
حي وذفراد زت ة 1 رقم 33 عين وذشق 

70ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ذشكر  عزيزا  وذساتا 
حي وذفراد زت ة 1 رقم 33 عين وذشق 

70ا20 وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823503.

654I

SAMIR FIDUCIAIRE

BRIO TRADING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

BRIO TRADING شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

سماة وقيمة شهرزود 3 ، وذطيبق 

ولخيمس رقم 22 ، أشجير وذنخال - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

98755ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 BRIO TRADING وذفحات  وذشريك 

درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 

شيرع  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 

وذطيبق   ،  3 شهرزود  وقيمة  سماة 

 - أشجير وذنخال   ،  22 ولخيمس رقم 

وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة   20000

ل : حل وذشركة.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

وذطيبق   ،  3 شهرزود  وقيمة  سماة 

 - أشجير وذنخال   ،  22 ولخيمس رقم 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:

ا  ولحسنياي  سفاين  وذسات ا) 

 13 وقيمة وذافسفاة ش ة  عنفوته و) 

ج  م  ولجزوئر،  ا  وذزالقة  زت ة  زواية 

50000 مكنيس وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 15750.

655I

FIDUTRACO CONSULTING

HIMAN INFORMATIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING

 RUE ESSANAOUBER ، 2013، 2

CASABLANCA MAROC

 HIMAN INFORMATIQUE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 زت ة 

وذصنفبر وذش ة 12 وذطيبق وذروبع - 

20130 وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

93اا53

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   03

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HIMAN INFORMATIQUE

غرض وذشركة بإ جيز : نكنفذفجاي 

وملحلفمايت  مبرمج ، محلل ، مصمم)

وملحلفمايت  باع  نكنفذفجاي 

وذبرومج اوذبرومج).

زت ة   2  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وذطيبق وذروبع   12 وذصنفبر وذش ة 

20130 وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات سفاين ولحتواي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات سفاين ولحتواي عنفوته و) 
وذتفساع  وذسالم  نجزئة   699 رقم 

وذشطر ا - مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات سفاين ولحتواي عنفوته و) 
وذتفساع  وذسالم  نجزئة   699 رقم 

وذشطر ا - مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 01 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 919ا81.

656I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SAMADIE BOUCHERIE

-SARLAU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ABOU YASSER CONSEIL

 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,

 MARRAKCH, MAROC N° 73,

 COMPLEXE COMMERCIALE,

 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

 STE SAMADIE BOUCHERIE

SARLAU- شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

09’ درب بفرحام’ وذكحالي’ بلت ة 

وذنخال’ مروكش. مروكش. 0000ا 

مروكش. وملغرب.

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125515
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في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 STE SAMADIE BOUCHERIE

.-SARLAU

باع   -/1  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذلحم بيذت ساط..

رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

بلت ة  وذكحالي’  بفرحام’  درب   ’09

0000ا  مروكش.  مروكش.  وذنخال’ 

مروكش. وملغرب..

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات جميل عبت وذصمت : 1.000 

حصة ب امة 10 درهم ذلحصة .

وذسات جميل عبت وذصمت : 1.000 

ب امة 10 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذصمت  عبت  جميل  وذسات 

وذبردعي  عرصة   ’73 رقم  عنفوته و) 

مروكش.  0000ا  مروكش.  ولجت ت’ 

وملغرب..

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذصمت  عبت  جميل  وذسات 

وذبردعي  عرصة   ’73 رقم  عنفوته و) 

مروكش.  0000ا  مروكش.  ولجت ت’ 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135808.

657I

سفتطرول دا كفن�سي و طرفف فيسكف

أ س 9
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

سفتطرول دا كفن�سي و طرفف فيسكف
ا8 شيرع وذتكتفر فرج ، 90000، 

طنجة وملغرب
أ س 9 شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا8 شيرع 
دكتفر فرج - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127235

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : أ س 9.
غرض وذشركة بإ جيز : م ياذة في 

وذبنيء.
ا8 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

دكتفر فرج - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : أاروغ  سحات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات سحات أاروغ : 1000 ب امة 

100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  أاروغ  سحات  وذسات 
 65 رقم  دكتفر بناحيش وقمة وسروء 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  أاروغ  سحات  وذسات 
 65 رقم  دكتفر بناحيش وقمة وسروء 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253728.

658I

oure pro sarl

أور برو صارل
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

oure pro sarl
 avenue al abtal 4 agdal rabat 15

 lot bellamin no 32 hors bab
sebta, Sale، 11000، rabat maroc
أار برا صيرل شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 
والبطيل ا وكتول وذربيط - 11000 

وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3390
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : أار برا 

صيرل.
ن ت م   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولختميت.
15 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 11000  - وذربيط  وكتول  ا  والبطيل 

وذربيط وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بفعلف  ر�سى  وذسات 

سال   11000 سال  بفعلف  سيتاة   3

وملغرب.

عنفوته و)  هالل  أسيمة  وذسات 

نجزئة بالمين رقم 32 خيرج بيب سبتة 

11000 سال وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

 3 عنفوته و)  بفعلف  ر�سى  وذسات 

سيتاة بفعلف سال 11000 سال وملغرب

عنفوته و)  هالل  أسيمة  وذسات 

نجزئة بالمين رقم 32 خيرج بيب سبتة 

11000 سال وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.

659I

Tizyaoui Amé&Déco

TIZYAOUI AME&DECO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Tizyaoui Amé&Déco

حي أباضير و ت وارير ولحفز ، 

2050ا، مروكش وملغرب

TIZYAOUI AME&DECO شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي أباضير 

و ت وارير ولحفز - 2050ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

901ا12

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TIZYAOUI AME&DECO
ن ت م   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

قامة مضيفة في مجيل وشتغيذهي.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
2050ا   - ولحفز  وارير  و ت  أباضير 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  بروش  ودريس  وذسات 
وملزوباين عين وذشق وذباضيء 20152 

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بروش  ودريس  وذسات 
وملزوباين عين وذشق وذباضيء 20152 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.

660I

STE BIKAF INDUSTRI

LOCATION SHARJAH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE BIKAF INDUSTRI
 HAY LAHROUCH EL JADID

 GOURRAMA ، 52302،
GOURRAMA MAROC

LOCATION SHARJAH شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وألال رقم 212 شيرع محمت 
وذسيدس حي وملحاط وذروشات ة - 

52000 وذروشات ة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2022/15959

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LOCATION SHARJAH

نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وألال رقم 212 شيرع محمت وذسيدس 

 52000  - وذروشات ة  وملحاط  حي 

وذروشات ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذحزيز  عبت  محفف�سي  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذحزيز  عبت  محفف�سي  وذسات 

حي   17 رقم   06 وذزت ة  عنفوته و) 

وملسيرا وذروشات ة 52000 وذروشات ة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  اذات  محراف  وذسات 

 01 وذحيطي  عين   06 رقم   02 بلفك 

وذروشات ة 52000 وذروشات ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

13 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 617.

661I

MOUSSAOUI HAJJI

 SOCIETE MINING

BUSINESS GROUP SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 SOCIETE MINING BUSINESS

GROUP SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع وألمير 

مفالي عبتهللا حي وذنهضة أرففد - 

52200 أرففد وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.9825

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 SOCIETE MINING BUSINESS

رأسميذهي  مبلغ   GROUP SARL

م رهي  اعنفون  درهم   10.000

وإلجتميعي شيرع وألمير مفالي عبتهللا 

أرففد   52200  - أرففد  وذنهضة  حي 

وملغرب تتاجة ل : أزمة في وذ طيع.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

وألمير مفالي عبتهللا حي وذنهضة أرففد 

- 52200 أرففد وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) علي أامليلح ا عنفوته و) 

شيرع وألمير مفالي عبتهللا حي وذنهضة 

أرففد 52200 ورففد وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.

وذسات ا) سحات صيبر ا عنفوته و) 

أرففد   52200 أرففد  ولجت ت  وذحي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 299.

662I

MOUSSAOUI HAJJI

TIZRA MINING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
TIZRA MINING شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر واالد 

بفزيين عرب وذصبيح زيز أرففد - 
52200 أرففد وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.11323
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   TIZRA MINING
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
عرب  بفزيين  واالد  قصر  وإلجتميعي 
أرففد   52200  - أرففد  زيز  وذصبيح 

وملغرب تتاجة ل : أزمة في وذ طيع.
قصر  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
واالد بفزيين عرب وذصبيح زيز أرففد 

- 52200 أرففد وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) تيد ة ملروبط ا عنفوته و) 
ورففد   52200 أرففد  ولجت ت  وذحي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا  وملخيدم  جمحة  وذسات ا) 
عنفوته و) شيرع وألمير مفالي عبتهللا 
أرففد 52200 أرففد وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 297.

663I

MOUSSAOUI HAJJI

 STE ARHAL TOURS
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

MOUSSAOUI HAJJI
 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE
 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC
 STE ARHAL TOURS SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

وملكيبر وملحيضات عرب وذصبيح زيز 
أرففد - 52200 أرففد وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.9977
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 أبريل   06 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 STE ARHAL لوت وذشريك وذفحات 
رأسميذهي  مبلغ   TOURS SARL AU
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
وملحيضات  وملكيبر  قصر  وإلجتميعي 
 52200  - أرففد  زيز  وذصبيح  عرب 
في  أزمة   : ل  تتاجة  وملغرب  أرففد 

وذ طيع.
قصر  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
زيز  وذصبيح  عرب  وملحيضات  وملكيبر 

أرففد - 52200 أرففد وملغرب. 
ا عين:

ا  احرا  وسميعال  وذسات ا) 
عنفوته و) وذحي ولجت ت أرففد 52200 

ورففد وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 298.
664I

شركة رييض ذلحسيبيت

TRANS TRES HERMANOS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

شركة رييض ذلحسيبيت
39 شيرع وذتور وذباضيء ، 62000، 

وذنيظفر وملغرب
 TRANS TRES HERMANOS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور أاالد 
فطفمة بني اكال أاالد محنت - 

62550 وذنيظفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
057ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 TRANS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.TRES HERMANOS
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 - اداذاي  اطناي  ذلغير  وذبضيئع 

والستيرود ا وذتصت ر .
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - أاالد فطفمة بني اكال أاالد محنت 

62550 وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وذركروكي مصطفى : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

مصطفى  وذركروكي  وذسات 

بني  وذ ت مة  وذت فوتة  حي  عنفوته و) 

أتصير 62050 وذنيظفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

مصطفى  وذركروكي  وذسات 

بني  وذ ت مة  وذت فوتة  حي  عنفوته و) 

أتصير 62050 وذنيظفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   27 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم ا66.

665I

LA NORME SARL

KGS INDUSTRIE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

LA NORME SARL

 7RUE LIEUTENANT BERGE

 AVENUE HASSAN II ، 20100،

CASABLANCA MAROC

KGS INDUSTRIE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

مفريتيتاي، وذطريق 110، وذ طحة 

76، عين وذسبع - 20250 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.221901

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 17 ميرس 2022 نم نحفيل 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

 ،110 وذطريق  مفريتيتاي،  »نجزئة 

 20250  - وذسبع  عين   ،76 وذ طحة 

»وملنط ة  إلى  وملغرب«  وذتور وذباضيء 

وذصنيعاة ولجنفباة وذغرباة وذ طحة 

ا25 - 20800 وملحمت ة وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا15ا82.

666I

FIDUFORM SARL

MA2T TRANS
إعالن متحتد وذ روروت

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

MA2T TRANS »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: حي 

وذ تس بلفك أ زت ة 07 رقم 78 - - 

وبنسلامين وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.3869

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   13 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

وذذي  حصص:  نففيت  رقم  قرور 

ففت وذسات قفقة   نص على مي لي: 

أمين 50ا حصة ذسات مرود وذطاب

وذ يتفني  وذشكل  تغاير  رقم  قرور 

نبحي  وذذي  نص على مي لي:  ذشركة: 

ذتذك وذشكل وذ يتفني ذشركة أصبو 

شركة دوت وملسؤاذاة وملحتادا دوت 

وذشريك وذفحات

قرور رقم وست يذة مسيعت وملسير: 

وست يذة  مي لي:  على  وذذي  نص 

مسيعت وملسيرقفقة أمين

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص  وذبنت1:  رقم  بنت 

ولحيضرين  بين  نأسست  مي لي:  على 

وملذكفرين أعاله شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا  وذفحات  وذشريك  دوت 
خيضحة مل تضايت وذ فوتين ولجيري 
بهي وذحمل في وملغرب، السامي وذ يتفن 
رقم 95-5 وملصيدق علاه بيذظهير رقم 

9ا.1.97 وذصيدر في 05 شفول 17ا1 
وذ يتفن  ذهذو  ا   (1997 فبرو ر   13 

وألسي�سي

وذذي  نص   :6 وذبنت  رقم  بنت 

وملسيهميت جلب وذسات  على مي لي: 

وذطاب مرود ذلشركة مبلغي ميذاي قتره 

.90000.00 درهم.
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7: وذذي  نص على  بنت رقم وذبنت 
والجتميعي  ومليل  رأس  حتد  مي لي: 
ا  ن سم إلى   90000.00 بمبلغ قتره 
وذ امة  لوت  وجتميعاة  حصة   900
درهم  والسماة ذكل اوحتا منهي100 

أسنتت كلهي ذلسات وذطاب مرود.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 26 بتيريخ  سلامين  ببن  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 235.
667I

مستأمنة سيمي ذلمحيسبة

 STE SIMO RAYYANE WORK
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

مستأمنة سيمي ذلمحيسبة
حي مامفتة رقم 55 بلفك ا وذطيبق 
وألال بني مالل ، ا2300، بني مالل 

وملغرب
 STE SIMO RAYYANE WORK
SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذحثميتاة حي وإلدوري وذطيبق وذثيذث 
- 23000 بني مالل وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12733

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SIMO RAYYANE WORK SARL

.AU
غرض وذشركة بإ جيز : - م يال في 

وألشغيل وملختلفة أا وذبنيء.
- م يال في أشغيل ولحتودا.

- نيجر.
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذحثميتاة حي وإلدوري وذطيبق وذثيذث 

- 23000 بني مالل وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وبروهام  ذحريش  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ذحريش وبروهام عنفوته و) 
حي وملسيرا 01 زت ة 1 رقم 5ا 23010 

بني مالل وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ذحريش وبروهام عنفوته و) 
حي وملسيرا 01 زت ة 1 رقم 5ا 23010 

بني مالل وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 61ا.
668I

 MOGADOR مفكيدار أسيست آتت سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

الصويرة موكادور كواد
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مفكيدار أسيست آتت سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم 2 حي بيب دكيذة شيرع اود 
وملخيزن وذش ة رقم 3 بيذطيبق 

وذثيني وذصفيرا وذصفيرا، 000اا، 
وذصفيرا وملغرب

وذصفيرا مفكيدار كفود شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 

بيذطيبق وذثيني رقم ل25-7 نجزئة 
نيففكت وذصفيرا - 000اا وذصفيرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا61

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

وذصفيرا مفكيدار كفود .

كروء   (1  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتروجيت وذربيعاة وذتفع - 2) ننظام 

وذزاورق  وذنزهيت وذسايحاة 3-) كروء 

اوذايت وذرييضيت وذبحرية..

ش ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نجزئة  ل25-7  رقم  وذثيني  بيذطيبق 

000اا وذصفيرا  نيففكت وذصفيرا - 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبت وذحزيز وخلافة : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وخلافة  وذحزيز  عبت  وذسات 

نيففكت  نجزئة  7ا5  رقم  عنفوته و) 

وذصفيرا 000اا وذصفيرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وخلافة  وذحزيز  عبت  وذسات 

نيففكت  نجزئة  7ا5  رقم  عنفوته و) 

وذصفيرا 000اا وذصفيرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 167.

669I

ACTION FINANCE ET STRATEGIE

أم ج ب كروب
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 ACTION FINANCE ET

STRATEGIE

 Quartier Anfa ، 28830، ,113

Mohammedia Maroc

أم ج ب كراب شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 271 شيرع 

ومل يامة ولحسناة 1 زت ة 17 وذحيذاة 

وملحمت ة - 20800 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

30535

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : أم ج ب 

كراب.

وذتطفير   : بإ جيز  غرض وذشركة 

ذالستختوم  وملبيني  ابنيء   ، وذح يري 

وذسكني أا وذتجيري .

عنفون ومل ر والجتميعي : 271 شيرع 

ومل يامة ولحسناة 1 زت ة 17 وذحيذاة 

وملحمت ة - 20800 وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات  فسف ولخضيري : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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ولخضيري  وذسات  فسف 
وبن  وملثنى  شيرع   1 أمل  عنفوته و) 
وذبرتف�سي  ساتي   527 رقم  حيرثة 
وذتوروذباضيء   20600 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ولخضيري  وذسات  فسف 
وبن  وملثنى  شيرع   1 أمل  عنفوته و) 
وذبرتف�سي  ساتي   527 رقم  حيرثة 
وذتوروذباضيء   20600 وذتوروذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 893.
670I

Advance Center

SANEY SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

Advance Center
 Villa 9k4 Rue Annajd Hay Riad ،

10020، Rabat Maroc
SANEY SARL شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 202 شيرع 
عبت وملفمن رقم 5 وذطيبق وذسفلي - 

0ا203 وذتور وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.363185

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2021 تفتبر   22 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   SANEY SARL
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
وملفمن  عبت  شيرع   202 وإلجتميعي 
رقم 5 وذطيبق وذسفلي - 0ا203 وذتور 
تتاجة   : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء 
وإلدورا  مجلس  أا  وذشركيء  إلجميع 

امفوف تهم على نصفاة وذشركة..
ا حتد م ر وذتصفاة ب 202 شيرع 
وذسفلي  وذطيبق   5 رقم  وملفمن  عبت 
وملغرب 0ا203 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:
ا  والبروهامي  سحت  وذسات ا) 
شيرع محمت بن عبت هللا  عنفوته و) 
وذحرفين   8 ش ة   18 وذركروكي عميرا 
وذربيط وملغرب كمصفي  ا)   10112

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 6ا8185.

671I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE BOUMACHIR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000، وذسميرا وملغرب

STE BOUMACHIR شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذفتو 

02 شيرع ص يذة رقم 11 مكرر 
وذسميرا - 72000 وذسميرا وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2703

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOUMACHIR

وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذبنيء ا وشغيل وخرى .

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وذفتو 
مكرر   11 رقم  ص يذة  شيرع   02

وذسميرا - 72000 وذسميرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات بروهام بفمنت ل 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وبروهام بفمنت ل عنفوته و) 
 11 رقم  ص يذة  شيرع  وذفتو  حي 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات بروهام بفمنت ل عنفوته و) 
 11 رقم  ص يذة  شيرع  وذفتو  حي 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 97/2022.

672I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE MAARID SAHARA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
72000، وذسميرا وملغرب

STE MAARID SAHARA شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
02 بلفك د رقم 18 مكرر وذسميرا - 

72000 وذسميرا وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2707

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAARID SAHARA
ننظام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
إقيمة  أميكن  أا  قيعيت  انجهيز 
أا محيرض ا  والجتميعيت ا حفالت 

مؤنمروت..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مكرر   18 رقم  د  بلفك   02 وذسالم 

وذسميرا - 72000 وذسميرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذفوعر  ولخلال  وذسات 
 18 رقم  د  بلفك   02 وذسالم  حي 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذفوعر  ولخلال  وذسات 
رقم18  د  بلفك   02 وذسالم  حي 

وذسميرا 72000 وذسميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 100/2022.
673I

CABINET RAMI EXPERTISE

HOSPITALISTE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

CABINET RAMI EXPERTISE
 Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
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Fés, Maroc
HOSPITALISTE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي اا شيرع 
محمت وذسالاي ، فيس - 30000 

فيس وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.63991

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 25 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 - فيس   ، شيرع محمت وذسالاي  »اا 
»وذطيبق  إلى  وملغرب«  فيس   30000
مكينب جنين   2 وألر�سي مكتب رقم 
عنتر  شيرع   3 رقم  أ  عميرا  وذكيمل 
30000 فيس   - وبن شتود م ج فيس 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2539.
674I

s1 consulting

برومو بريسينج هرياني
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

s1 consulting
 imm 2eme etage ville 18

 nouvelle sefrou3 ، 31000،
SEFROU MAROC

برامف بريسينج هرييني شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : عميرا 

رقم 8 شيرع محمت ولخيمس صفرا - 
31000 صفرا وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.3135
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  10 فبرو ر  وملؤرخ في 
لوت  شركة  هرييني  بريسينج  برامف 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

شيرع محمت ولخيمس   8 عميرا رقم 

صفرا - 31000 صفرا وملغرب تتاجة 

الزمة.

ا عين:

ا  وذهرييني  وذ يدر  عبت  وذسات ا) 

حي وذ لحة وذكبيرا ومفزور  عنفوته و) 

وملغرب  صفرا   31000 كنترصفرا 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

عميرا  افي   2022 فبرو ر   10 بتيريخ 
شيرع محمت ولخيمس صفرا   8 رقم 

شيرع محمت ولخيمس   8 عميرا رقم 

صفرا 31000 صفرا وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   07 بتيريخ  والبتتوئاة بصفرا 

2022 نحت رقم 173/2022.

675I

CABINET BENHASSAN SARL AU

VALLEYTIC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL

AU

درب خيذت زت ة 3ا رقم 5 ق.ج ، 

0اا20، وذتوروذباضيء وملغرب

VALLEYTIC شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 117 زت ة 

وبن منير إقيمة وذزرقيء وذطيبق وذثيني 
رقم 18 وملحيريف - 27000 وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

539097

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   30

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.VALLEYTIC

غرض وذشركة بإ جيز : * ختميت 

محلفميناة 

* ونصيالت ولحتث

* وإلتتيج وذسمعي وذبصري

اوملفقع  ولجروفاكي  وذتصمام   *

وإلذكتراني

* برمجة ولحيسفب.

عنفون ومل ر والجتميعي : 117 زت ة 

وبن منير إقيمة وذزرقيء وذطيبق وذثيني 

وذباضيء   27000  - وملحيريف   18 رقم 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : وذزهروء  فيطمة  عبف  وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذزهروء  فيطمة  عبف  وذساتا 

حي نزكي زت ة ولحتا رقم  عنفوته و) 

نيرادوتت   83350 ني مة  واالد  0ا 

وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذزهروء  فيطمة  عبف  وذساتا 

حي نزكي زت ة ولحتا رقم  عنفوته و) 

نيرادوتت   83350 ني مة  واالد  0ا 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 05 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

2022 نحت رقم مركز ولجهفي  أبريل 

إلسثتمير بيذباضيء .

676I

EL MARSA CONSEIL

CINEMA BOUJDOUR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EL MARSA CONSEIL
شيرع ودريس والال رقم وذتور 193 ، 

70000، وذحافن وملغرب
CINEMA BOUJDOUR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي مفالي 
ولحسن بن وملهتي زت ة 25 رسمه 
وذح يري 3725/17 ببفجتار - 

70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1619ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. CINEMA BOUJDOUR
تشتغل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذشركة في مجيل سفوء ذلمغرب أا في 

ولخيرج هف وآلتي:
جماع أنشطة وذتصمام اوإلتتيج 
انفزيع  وذبصري,وتتيج  وذسمعي 
وذتلفزيفتاة,إتتيج  اوذبرومج  والفالم 
وذسمعي  سينميئاة,والتتيج  أفالم 
اإتتيج  اوذسينميئي,إخروج  وذبصري 
اوذففوصل  وذسينميئاة  وألفالم 
وذتجيرية اجماع وملنتجيت وذسمحاة 

اوذبصرية..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 25 زت ة  وملهتي  بن  ولحسن  مفالي 
رسمه وذح يري 17/3725 ببفجتار - 

70000 وذحافن وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : زريبع  سحات  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات سحات زريبع : 1000 ب امة 
100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات سحات زريبع عنفوته و) حي 
 70000 بفجتار  بن عبت هللا  عالل 

وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات سحات زريبع عنفوته و) حي 
 70000 بفجتار  بن عبت هللا  عالل 

وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1369/2022.

677I

KENZCOM

EVEREST FOOD A3
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

EVEREST FOOD A3
- وذتور وذباضيء وملغرب - وذتور 

وذباضيء وملغرب، 20300، 
CASABLANCA MAROC

EVEREST FOOD A3 شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
أحمت وملجيتي إقيمة ذزوذب وذطيبق 
1 رقم 8 - 20300 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1ا25ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. EVEREST FOOD A3

تساير ا إ   : غرض وذشركة بإ جيز 

ستغالل م هى ا محل ذاليس كريم.

زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذطيبق  ذزوذب  إقيمة  وملجيتي  أحمت 

وذباضيء  وذتور   20300  -  8 رقم   1

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات محمت فهت متفكال 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : متفكال  إذايس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

متفكال  فهت  محمت  وذسات 

تيصر  �سي  ولحبيب  محج  عنفوته و) 

وذتور   20200 وتفي  وملتتاة  وذفقي ة 

وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  متفكال  إذايس  وذسات 

وذفقي ة  تيصر  �سي  ولحبيب  محج 

وذباضيء  وذتور   20200 وتفي  وملتتاة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

متفكال  فهت  محمت  وذسات 

تيصر  �سي  ولحبيب  محج  عنفوته و) 

وذتور   20200 وتفي  وملتتاة  وذفقي ة 

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823620.

678I

KENZCOM

KENZCOM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KENZCOM

- وذتور وذباضيء وملغرب - وذتور 

وذباضيء وملغرب، 20300، 

CASABLANCA MAROC

KENZCOM شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 

أحمت وملجيتي إقيمة ذزوذب وذطيبق 

1 رقم 8 - 20300 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2679ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KENZCOM

تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذفنيدق.

زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذطيبق  ذزوذب  إقيمة  وملجيتي  أحمت 

وذباضيء  وذتور   20300  -  8 رقم   1

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 HANANE BENZIANE وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   : 1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 HANANE BENZIANE وذساتا 

وملحيريف  غيتتي  شيرع   2 عنفوته و) 

20200 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

 HANANE BENZIANE وذساتا 

وملحيريف  غيتتي  شيرع   2 عنفوته و) 

20200 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 6ا8237.

679I

NKH CONSULTING SARL

OSRA HOME

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

تغاير تسماة وذشركة

NKH CONSULTING SARL

 LOT TALAA 8 APP 1 TEMARA

 TEMARA، 12010، TEMARA

MAROC

OSRA HOME شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي رقم ا6 

نجزئة وملست بل حي اود وذتهب 

نميرا نميرا 12000 نميرا وملغرب.

تغاير تسماة وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

87اا1018/13

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تغاير   2022 أبريل   29 وملؤرخ في 

 »OSRA HOME« تسماة وذشركة من

. »T & A DELICE« إلى

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8120.
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FIDUCIAIRE INTERNATIONALE JFK

KONVERGENCE KSHUTTLE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
JFK

62 شيرع ساتي عبت وذرحمين 
وذش ة 1 ، 20200، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 KONVERGENCE KSHUTTLE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 332 شيرع 
وبروهام وذرادوني وذطيبق 5 وذش ة 
21 إقيمة وذريحين وملحيريف 0000 

0000 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3097ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KONVERGENCE KSHUTTLE
ن ت م   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
تظيم  ننفاذ  في  اوملسيعتا  وملشيارا 
بتكنفذفجاي  ولخيصة  وملحلفمايت 

وملحلفمايت أا غير لذك ،
جماع  انفزيع  انحرير  إنشيء   -
دعم  اخيصة  وذبرمجة  منتجيت 

وذ رور،
مفورد  وستختوم  على  وذتتريب   -
وملفورد  نتطلب هذه  اوذتي  وذكمبافنر 

نتريًبي من وذنفع وذفني أا وذفظافي..
 332  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 5 وذطيبق  وذرادوني  وبروهام  شيرع 
وملحيريف  وذريحين  إقيمة   21 وذش ة 

0000 0000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : وملغرب سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

 KSHUTTLE SAS : 500 وذشركة 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

 KSHUTTLE SAS وذشركة 
كيستي  جفل  زت ة   3 عنفوته و) 

92300 ذففيذفو بيري فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 MENA DOGAN وذسات 
عنفوته و) 15 ممر كلف شاناف 95230 

سفو�سي سف مفتت مفرين�سي فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.
681I

CABINET BENHASSAN SARL AU

 VIVA SERVICE
CONSTRUCTION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 CABINET BENHASSAN SARL
AU

درب خيذت زت ة 3ا رقم 5 ق.ج ، 
0اا20، وذتوروذباضيء وملغرب

 VIVA SERVICE CONSTRUCTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 117 زت ة 
وبن منير إقيمة وذزرقيء وذطيبق وذثيني 
رقم 18 وملحيريف - 27000 وذباضيء 

وملغرب 
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
529525

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 12  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 VIVA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

. SERVICE CONSTRUCTION
جماع   *  : بإ جيز  غرض وذشركة 

أشغيل وذبنيء ا أشغيل مختلفة 
وذبنيء  وملفود  أتفوع  جماع  باع   *

بيلجملة 
عنفون ومل ر والجتميعي : 117 زت ة 
وبن منير إقيمة وذزرقيء وذطيبق وذثيني 
وذباضيء   27000  - وملحيريف   18 رقم 

وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مصطفى  داوح  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  داوح مصطفى  وذسات 
والذفة  8ا2  رقم  ملفية  اود  شيرع 

20220 وذباضيء وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  داوح مصطفى  وذسات 
والذفة  8ا2  رقم  ملفية  اود  شيرع 

20200 وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
2022 نحت رقم مركز ولجهفي   ني ر 

إلسثتمير بيذباضيء .
682I

sofoget

MIMOSAS PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
MIMOSAS PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذ ناطرا 

3ا6 بير رومي جنفباة كروج 1 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

693ا6.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 ميرس   28 وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) عي تا 

تبال كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91365.

683I

sofoget

MIMOSAS PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

sofoget

 Kenitra, 37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

MIMOSAS PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذ ناطرا 

3ا6 بير رومي جنفباة كروج 1 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

693ا6.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميرس   28 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

عبتهللا عي تا  نففيت وذسات  ا) 

500 حصة وجتميعاة من أصل 500 

حصة ذفيئتا وذسات  ا) حايا سبيطة 

بتيريخ 28 ميرس 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91365.
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Bureau de La competences consultation

TEROL SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Bureau de La competences

consultation

 Angle bvd ALBAAT ET BVD

 ALFOURSSANE RUE ALQADRE

 IMM ALBOUCHRA APP 03

 2EME ETAGE LAAYOUNE ،

70000، وذحافن وملغرب

TEROL SERVICE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مشراع 

 I مت نة وذفحتا وذشطر وذثيني رقم

70000 - 641 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1597ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 TEROL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. SERVICE

نركاب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولخيصة  وملصيعت  اصايتة  اوصالح 

 ، وذحيمة  وذتجيرا  اغيرهي،  بيالبناة 

ن ت م ولختميت ،وعميل صايتة بكل 

مي تحلق بيذكهربيء......

مشراع   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 I رقم  وذثيني  وذشطر  وذفحتا  مت نة 

70000 - 641 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ومخلفف  و فب  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومخلفف  و فب  وذسات 
حي ساتي محمت زت ة وذفروت رقم 

53 70000 وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ومخلفف  و فب  وذسات 
حي ساتي محمت زت ة وذفروت رقم 

53 70000 وذحافن وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 9/2022ا13.
685I

CHETTIOUI AHMED

CALUPTUS TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي وملسيرا ولخضروء,م/و,شيرع 

01,رقم ا3 ، 92150، وذ صر وذكبير 
وملغرب

CALUPTUS TRANS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذزالاذة ج ا ق وذحفومرا - 92150 
وذ صر وذكبير وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6821

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CALUPTUS TRANS
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشخيص لحسيب وذغير.
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 92150  - وذحفومرا  ق  ا  ج  وذزالاذة 

وذ صر وذكبير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذساتا حسنة بنلحسن 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا حسنة بنلحسن عنفوته و) 
داور وذزالاذة ج ا ق وذحفومرا 92150 

وذ صر وذكبير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا حسنة بنلحسن عنفوته و) 
بتاور وذزالاذة ج ا ق وذحفومرا 92150 

وذ صر وذكبير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيذحروئش بتيريخ 

2022 نحت رقم 279.
686I

 COMPTABLE AGREE : ABDELKADER

ELHAMRIT

DITA IBRA SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 COMPTABLE AGREE :
ABDELKADER ELHAMRIT

 BOITE POSTALE 5103 TEMARA
 CENTRE ، 12000، TEMARA

MAROC
DITA IBRA SARL AU شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داورأاالد 
روبو وذرخفخة صبيح وذصخيروت - 
12072 صبيح وذصخيروت وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

136113

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 DITA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.IBRA SARL AU
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألشغيل وملختلفة اوذبنيء

 م يال ت ل وذبضيئع

وذتجيرا

: داورأاالد  عنفون ومل ر والجتميعي 
 - وذصخيروت  صبيح  وذرخفخة  روبو 

12072 صبيح وذصخيروت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : فسريري  عمر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  فسريري  عمر  وذسات 

صبيح  وذرخفخة  روبو  داورأاالد 

وذصخيروت 12072 صبيح وذصخيروت 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  فسريري  عمر  وذسات 

صبيح  وذرخفخة  روبو  داورأاالد 

وذصخيروت 12072 صبيح وذصخيروت 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   25 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 863 .
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FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 OMZARE DE TRAVAUX

DIVERS SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 

وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب

 OMZARE DE TRAVAUX DIVERS

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : زت ة بئر 

وتزرون كلمامة وذرشات ة - 52250 

كلمامة وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.2009/7657

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

 OMZARE DE TRAVAUX DIVERS

وملسؤاذاة  لوت  شركة   SARL

 10.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

بئر وتزرون كلمامة وذرشات ة - 52250 

كلمامة وملغرب تتاجة الالفالس.

ا عين:

ا  وذحمري  محمت  وذسات ا) 

 02 سكتفر  ولجت ت  حي  عنفوته و) 

وملغرب  كلمامة   52250 كلمامة 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

افي زت ة بئر   2022 أبريل   08 بتيريخ 

 52250  - وذرشات ة  كلمامة  وتزرون 

كلمامة وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

09 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 282/2022.

688I

FLASH ECONOMIE

DAKHLA SOUVENIR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DAKHLA SOUVENIR شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
وذفحتا رقم 766ا - 73000 

وذتوخلة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21529

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DAKHLA SOUVENIR
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملالبس وذصحرواية ، شيي وذصحروء 
جماع  ت ل   ، وذصحرواي  وملسك   ،
أتفوع وذبضيئع من / إلى وذحيذم ، ت ل 
وذبضيئع ذلحسيب ولخيص اذآلخرين 
ولخيص  ذلحسيب  وألفرود  ت ل   ،
ذلحسيب  وذبضيئع  ت ل   ، اذآلخرين 

ولخيص ا ذآلخرين من / إلى وذحيذم،
 ، نخزين   ، ذفجستي  نشيط  أي 

مستفدع ، نجيرا عيمة.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذفحتا رقم 766ا - 73000 وذتوخلة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات زالف هشيم : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات زالف هشيم عنفوته و) حي 

وذسالم 3 شيرع وذشاخ بن وحمت رقم 

10 73000 وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات زالف هشيم عنفوته و) حي 

وذسالم 3 شيرع وذشاخ بن وحمت رقم 

10 73000 وذتوخلة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 816.

689I

FLASH ECONOMIE

GVOM INDUSTRIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

GVOM INDUSTRIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

رأسميذهي:100000 درهم

 م رهي وإلجتميعي: شيرع اود زم 

نجزئة وذفحتا 2 بن مساك - وذتور 

وذباضيء
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

2033اا

حل شركة

ذلشريك  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

فبرو ر   02 بتيريخ  وملؤرخ  وذفحات 

2022 ن رر:

 حل وذشركة-

هنتو�سي  وذسات  فسف  عين 

كمصفي ذلشركة-

 حتد م ر وذتصفاة بشيرع اود زم 

وذتور   - بن مساك   2 نجزئة وذفحتا 

وذباضيء-

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا2  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 8اا6

690I

HOME COMPTA

MAZIAL SUPPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD OUED OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL OULFA ،

20240، CASABLANCA MAROC

MAZIAL SUPPORT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 

وذزركتفني وذطيبق 2 وذش ة 6 - 

28810 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3107ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAZIAL SUPPORT

نيجر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألجهزا  باع ا شروء   - ذفوزم مكتباة 

وملحلفميناة.

6ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  6 وذش ة   2 وذطيبق  وذزركتفني 

28810 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عز وذت ن وذشيفعي : 1.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذشيفعي  وذت ن  عز  وذسات 
9 رقم  3 زت ة  عنفوته و) عين وذشفيء 

26 0ا205 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذشيفعي  وذت ن  عز  وذسات 
9 رقم  3 زت ة  عنفوته و) عين وذشفيء 

26 0ا205 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823677.
691I

CHETTIOUI AHMED

LAMAB GREEN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CHETTIOUI AHMED
حي وملسيرا ولخضروء,م/و,شيرع 

01,رقم ا3 ، 92150، وذ صر وذكبير 
وملغرب

LAMAB GREEN شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي واالد 

وحمي ت,م/ج زت ة ا2 رقم 03 مكرر - 
92150 وذ صر وذكبير وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا33

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. LAMAB GREEN
نصمام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اإنشيء اصايتة وملسيحيت ولخضروء.

: حي واالد  عنفون ومل ر والجتميعي 
وحمي ت,م/ج زت ة ا2 رقم 03 مكرر - 

92150 وذ صر وذكبير وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذ روفلي  ملايء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذ روفلي  ملايء  وذساتا 
رقم  ا2  حي واالد وحمي ت,م/ج زت ة 

03 92150 وذ صر وذكبير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذ روفلي  ملايء  وذساتا 
رقم  ا2  حي واالد وحمي ت,م/ج زت ة 

03 92150 وذ صر وذكبير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذكبير  بيذ صر  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 101.
692I

AMINE HISSABAT

 AB MALAK PREMIUM CAR
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

AMINE HISSABAT
 Temara Avenue Tarik Ibn Ziad
 Imm N° 6 App N°2 ، 12000،

TEMARA MAROC
 AB MALAK PREMIUM CAR
SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذنهضة 
رقم 17إقيمة وذرباع وذربيط - 10210 

وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160299

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 AB  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MALAK PREMIUM CAR SARL

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذنهضة رقم 17إقيمة وذرباع وذربيط - 

10210 وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا وحالم بايض : 999 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

1 حصة   : وذسات بفشتى بفمحاط 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بفشتى بفمحاط عنفوته و) 

مجمفعة   875 رقم   2 وذنهضة  حي 

وملجت وذربيط 10210 وذربيط وملغرب.

عنفوته و)  بايض  وحالم  وذساتا 

مفتشاة سالح والشيرا ق ع ع ق م م 

وذربيط 10000 وذربيط وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بفشتى بفمحاط عنفوته و) 

مجمفعة   875 رقم   2 وذنهضة  حي 

وملجت وذربيط 10210 وذربيط وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم -.

693I

FLASH ECONOMIE

DISTRI REST
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

DISTRI REST
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي:360000 درهم
 م رهي وإلجتميعي:82 زت ة سماة 
زواية شيرع عبت وملفمن وذطيبق 7 

رقم 31 - وذتور وذباضيء
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

51ا221
بم ت�سى وذ رور وملؤرخ في 11 وبريل 

2022 قرر وذشركيء  حل وذشركة-
وملروك�سي  ودريس  وذسات  -عين 
وذ يطن في وتجليس زت ة كفذف بنغيل 
ا بيتتال عين وذذئيب وذتور وذباضيء ا 

ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة
رقم BE599552 كمصفي ذلشركة
زت ة   82 في  وذتصفاة  م ر  حتد 
سماة زواية شيرع عبت وملفمن وذطيبق 

7 رقم 31 - وذتور وذباضيء-
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا16ا82
694I

FLASH ECONOMIE

MAROC PATES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

MAROC PATES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

رأسميذهي:360000 درهم
م رهي وإلجتميعي:82 زت ة سماة 
زواية شيرع عبت وملفمن وذطيبق 7 

رقم 31 - وذتور وذباضيء
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

221535
 11 في  وملؤرخ  وذ رور  بم ت�سى 

وبريل 2022 قرر وذشركيء
 حل وذشركة-

وملروك�سي  ودريس  وذسات  -عين 
وذ يطن في وتجليس زت ة كفذف بنغيل 
ا بيتتال عين وذذئيب وذتور وذباضيء ا 

ولحيمل ذلبطيقة وذفطناة
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رقم BE599552 كمصفي ذلشركة

زت ة   82 حتد م ر وذتصفاة في   

سماة زواية شيرع عبت وملفمن وذطيبق 

7 رقم 31 - وذتور وذباضيء-

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 163ا82

695I

NJ BUSINESS

STE SKM ULTRA TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NJ BUSINESS

مكينب مريني مكتب رقم 19 وذطيبق 
وذتيذث شيرع عبت وذكريم بنجلفن 

وملت نة ولجت تا فيس وملغرب، 

30000، فيس وملغرب

STE SKM ULTRA TRAV شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 

نجيري رقم 3 , زت ة 37 حي والمل 

بيب سافر عين هيران - 30000 

فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72597

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SKM ULTRA TRAV

ا  وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشغيل وملختلفة .

محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نجيري رقم 3 , زت ة 37 حي والمل بيب 
فيس   30000  - هيران  عين  سافر 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عمر قيسمي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عمر قيسمي عنفوته و) رقم 
50000 مكنيس  1 مكنيس  69 نسام 

مكنيس.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عمر قيسمي عنفوته و) رقم 
50000 مكنيس  1 مكنيس  69 نسام 

مكنيس
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2193.

696I

NJ BUSINESS

STE EMOUNAJ TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكينب مريني مكتب رقم 19 وذطيبق 
وذتيذث شيرع عبت وذكريم بنجلفن 
وملت نة ولجت تا فيس وملغرب، 

30000، فيس وملغرب
STE EMOUNAJ TRAV شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وألر�سي زت ة 37 حي والمل بيب سافر 

عين هيران - 30000 فيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72595

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.EMOUNAJ TRAV
ا  وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشغيل وملختلفة .
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وألر�سي زت ة 37 حي والمل بيب سافر 

عين هيران - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذنفي�سي  تجيا  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذنفي�سي عنفوته و)  وذساتا تجيا 
ش ة 10 عميرا ا وقيمة وذفااللي 2 حي 
 30000 وذهيدي زاوغة فيس  ساتي 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذنفي�سي عنفوته و)  وذساتا تجيا 
ش ة 10 عميرا ا وقيمة وذفااللي 2 حي 
 30000 وذهيدي زاوغة فيس  ساتي 

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2192.
697I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

STE TAFRDA SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 

وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب

STE TAFRDA SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : شيرع 

ساتي محمت كلمامة - 52250 

كلمامة وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.7133

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 ن رر حل  12 فبرو ر  وملؤرخ في 

لوت  شركة   STE TAFRDA SARL

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   120.000

محمت  ساتي  شيرع  وإلجتميعي 

وملغرب  كلمامة   52250  - كلمامة 

تتاجة الالفالس.

ا عين:

وذسات ا) ساتي لحبيب أاذبني ا 

رقم  محمت  ساتي  شيرع  عنفوته و) 

كلمامة وملغرب كمصفي   52250  82

 ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

شيرع  افي   2021 فبرو ر   12 بتيريخ 

 52250  - كلمامة  محمت  ساتي 

كلمامة وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 29 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

ميرس 2022 نحت رقم 2022/161.

698I

FIDUCIAIRE ZBIRI

CALLET CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CALLET CONSULTING شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 35 
نيركة ستفكاي - 0000ا مروكش 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
13ا28.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 01 ميرس  وملؤرخ في 
شركة   CALLET CONSULTING
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم 
 35 رقم  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
مروكش  0000ا   - ستفكاي  نيركة 

وملغرب تتاجة ذتفقف وذنشيط .
ا عين:

ا  كيذات  ودريين  وذسات ا) 
ستفكاي  نيركة   35 رقم  عنفوته و) 
0000ا مروكش وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
 35 افي رقم   2022 ميرس   01 بتيريخ 
مروكش  0000ا   - ستفكاي  نيركة 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 770ا13.
699I

شركة رييض ذلحسيبيت

ORIENT TRANS CAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

شركة رييض ذلحسيبيت
39 شيرع وذتور وذباضيء ، 62000، 

وذنيظفر وملغرب
ORIENT TRANS CAR شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

عيريض 1 زت ة 29 رقم ا1 - 62020 
وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
089ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ORIENT TRANS CAR
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عيريض 1 زت ة 29 رقم ا1 - 62020 

وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 5.000  : محمت  مفسياي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات مفسياي محمت عنفوته و) 
كبتوتة  لحضيرا  ناخلفت  داورأاالد 

62350 وذنيظفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات مفسياي محمت عنفوته و) 
كبتوتة  لحضيرا  ناخلفت  داورأاالد 

62350 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 666.
700I

CMA GESTION

O&M MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

O&M MAROC شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا 

ج 23 وملنط ة وذفسطى ولجنفباة 

وذ رية وذسايحاة وذنخال ولجنفباة - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

83ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 O&M : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.MAROC

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصت ر انفزيع والجهزا وذطباة - باع 

ملح يت أا ذفوزم وذصاتذة اوألجهزا 

انخزين  وذغذوئاة  اوملكمالت  وذطباة 

هذه وملنتجيت.
ا ج  : رقم  عنفون ومل ر والجتميعي 

23 وملنط ة وذفسطى ولجنفباة وذ رية 

وذسايحاة وذنخال ولجنفباة - 0000ا 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : حجفون  هنتا  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا هنتا حجفون عنفوته و) 
وذفسطى  وملنط ة   23 ج  ا  رقم 

وذنخال  وذسايحاة  وذ رية  ولجنفباة 

ولجنفباة 0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  دريش  مفنى  وذساتا 

 3 وذطيبق   15 ش ة   22 عميرا 

22 فصيءوت وملحاط واالد  مجمفعة 

عزاز وذنفوصر 27182 وذتور وذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135770.

701I

مكتب محيسبة

AGLODAL SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

مكتب محيسبة

عميرا 1ا ش ة 2 زت ة عالل بن عبت 

هللا ص.ب 200 وذرشات ة ، ا5200، 

وذرشات ة وملغرب

AGLODAL SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

ساتي  حيي فركلة وألالي ننجتود 

وذرشات ة - 52600 ننجتود ننجتود.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

553ا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2022 أبريل   11 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

من  أي  درهم«  »000.000.ا 

»100.000.ا  إلى  درهم«   100.000«

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 25 أبريل 

2022 نحت رقم 201.

702I
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FID-SOLUTION

 SAID ET KARIM TRAVAUX

GENERAL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

FID-SOLUTION

 PANORAMA TRANCHE 1

 BERNOUSSI 56/IMM F N°23

 CASABLANCA ، 20620،

CASABLANCA MAROC

 SAID ET KARIM TRAVAUX

GENERAL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي ذحافن 

زواية شيرع و ت  فلمين وذفتو رقم 

1ا3 وذطيبق 2 وذتور وذباضيء - 

ا2055 وذتور وذبياضيء وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.512387

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

 SAID ET KARIM TRAVAUX

 100.000 GENERAL مبلغ رأسميذهي 

وإلجتميعي حي  درهم اعنفون م رهي 

ذحافن زواية شيرع و ت  فلمين وذفتو 

 - وذتور وذباضيء   2 وذطيبق  1ا3  رقم 

ا2055 وذتور وذبياضيء وملغرب تتاجة 

ل : فشل وذشركة في نح اق وهتوفهي 

وألزمة  ا  وإلقتصيد ة  ذلظراف  تظرو 

ولحيذاة .

حي  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

ذحافن زواية شيرع و ت  فلمين وذفتو 

 - وذتور وذباضيء   2 وذطيبق  1ا3  رقم 

ا2055 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) كريم عيكف ا عنفوته و) 

بفعزا  دور  وذرحمة   13 رقم   8 بلفك 

وذباضيء  وذتور   27223 وذنفوصر 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 29اا82.

703I

beta conseil

AGRI TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

AGRI TRADING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

ولحرية وذطيبق وذثيذت رقم 5 وذتور 

وذباضيء - 20300 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.515235

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   15 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وذحيلي  عبت  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   500 وكبياي 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 

أبريل   20 بتيريخ  والدري�سي  محمت 

.2022

 500 زين  تفر  وذسات  ا)  نففيت 

 500 أصل  من  وجتميعاة  حصة 

محمت  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

والدري�سي بتيريخ 20 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 51اا82.

704I

beta conseil

AGRI TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

AGRI TRADING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

ا عنفون م رهي والجتميعي زت ة 

ولحرية وذطيبق 03 رقم 5 وذهبة وذتور 

وذباضيء - 20300 وذتور وذباضيء .

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.515235

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  15 أبريل  وملؤرخ في 

وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا« إلى »شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 51اا82.

705I

beta conseil

AGRI TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

beta conseil

 149BD LALLA YACOUT N° 58

 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc

AGRI TRADING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 
زت ة ولحرية وذطيبق وذثيذت رقم 

5 وذهبة وذتور وذباضيء - 20300 

وذتوروذباضيء وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.515235

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

والدري�سي محمت كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 51اا82.

706I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

MOUKDIM CONSULTING

 BD ZERKTOUNI 3EME 6ا

 ETAGE APPT 6 46 BD

 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA

MAROC

كيزيت نرونس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مركب 

وملهتي زواية شيرع إمال زاال ا زت ة 

شيرذتفال - 20300 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.97377

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم   2011 أبريل   07 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

»300.000 درهم« أي من »100.000 

عن  درهم«  »00.000ا  إلى  درهم« 

د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 

وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2011 نحت رقم 373966.
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MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

B TRANS BOUGHAZ  SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 MAROC TECHNIQUE
MANAGEMENT SARL

 AVENUE ESSALAM RESIDENCE
 CHOUROUK BLOC B 2EME

 ETAGE N°4 TANGER AVENUE
 ESSALAM RESIDENCE

 CHOUROUK BLOC B 2EME
 ETAGE N°4 TANGER، 90000،

TANGER وملغرب
 B TRANS BOUGHAZ SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي تجابة 
شيرع رفم 88 رقم 11 وذطيبق 
والر�سي طنجة - 90000 طنجة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
121339

 13 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 أكتفبر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 B  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRANS BOUGHAZ SARL
وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتالي اوذفطني ذلبضيئع 
كروء اسيئل وذن ل ووذبضيئع.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي تجابة 
شيرع رفم 88 رقم 11 وذطيبق والر�سي 

طنجة - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذب يلي  وذسات عبت هللا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبت هللا وذب يلي عنفوته و) 
 16 شيرع وبن وذبنة وقيمة سيرا رقم 
وذطيبق والر�سي طنجة 90000 طنجة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عبت هللا وذب يلي عنفوته و) 
 16 شيرع وبن وذبنة وقيمة سيرا رقم 
وذطيبق والر�سي طنجة 90000 طنجة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   01 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 16ا7ا2.
708I

OUR EXPERT

FRENCH CLEAN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

OUR EXPERT
 marrakech ، 40000، marrakech

maroc
FRENCH CLEAN شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 
وذتجيري وذکيئن بتجزئة رقم 236 

ملحيمات 3 مروكش - 0000ا مروكش 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
73ا125

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FRENCH CLEAN

غسال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 236 رقم  بتجزئة  وذکيئن  وذتجيري 

0000ا مروكش   - 3 مروكش  ملحيمات 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات غف سيبيستاين كريستفف 

 100 ب امة  حصة   1.000  : بينريك 

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات غف سيبيستاين كريستفف 

وذنهضة  نجزئة  عنفوته و)  بينريك 
0000ا  ملحيمات مروكش  ا116  رقم 

مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات غف سيبيستاين كريستفف 

وذنهضة  نجزئة  عنفوته و)  بينريك 
0000ا  ملحيمات مروكش  ا116  رقم 

مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135732.

709I

FLASH ECONOMIE

EFFIENCY LOCATION CARS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 STE » EFFIENCY LOCATION

CARS « SARL

CAPITAL : 10 000.00DHS

 SIEGE SOCIAL : NR 23 HAY

 EL FATH AIN HARROUDA -

MOHAMMEDIA

نأسيس

 ICE : 003062109000037 – TP

 39603487 – IF : 52429157 –

RC : 30471

بتيريخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

و توع  نم  بيملحمت ة  2022/ا13/0 

محتادا  ذشركة  والسي�سي  وذنظيم 

وملسؤاذاة لوت وملميزوت وذتيذاة: 

 EFFIENCY LOCATION«

CARS« SARL : وذتسماة والجتميعاة

رقم  وذفتو  حي  والجتميعاة:  ومل ر 

23 عين حرادا وملحمت ة-

وذهتف : ذشركة وهتف في وملغرب 

أا في ولخيرج:

*نأجير وذسايروت بتان سيئق.

من  وبتتوء  سنة   99 وملتا:   -

وذتأسيس وذنهيئي ذلشركة. 

وذرأسميل والجتميعي ا نفزيحه:   -

 10.000 في  وذشركة  رأسميل  حتد 

درهم ت تو حرر بكيمله ايتكفن من 

100 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

وذفوحتا مفزعة كمي  لي:

ولحيمل  عمر  جحران  وذسات 

 295853T رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 

 ,02/11/2026 غي ة  ولى  صيلحة 

 ملك 70 حصة.

ولحيمل  نهيري  مرود  وذسات 

 BB17985 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 

 ,  13/09/2022 غي ة  ولى  صيلحة 

 ملك 30 حصة.

غير  ملتا  وذشركة  تساير  وسنت 

محتادا ذلسات جحران عمر ولحيمل 

. 295853T ذلبطيقة وذفطناة رقم

ذفثيئق  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة  بيملحكمة  وذشركة 

 2022 وبريل   28 بتيريخ  بيملحمت ة 

وذشركة  اسجلت   838 عتد  نحت 

بهذه وملحكمة بيذسجل وذتجيري نحت 

رقم 71ا30.
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أفيك أاد ت

 PHONE MANAGEMENT
INTERNATIONAL SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

أفيك أاد ت
2 سيحة وذكفيت رقم 12ـ  ، 90000، 

طنجة وملغرب
 PHONE MANAGEMENT

 INTERNATIONAL SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 سيحة 
وذكفيت وذطيبق وذثيني رقم 12 - 

90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127271

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 PHONE MANAGEMENT

.INTERNATIONAL SARL AU
مركز   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ونصيل،
- وستشيروت تسفي اة

ختمة  امحيلجة  إدورا  مركز   -
وذتعم سفوء على وملستفى وذفطني أا 

وذتالي ،
وذتسفيق  في  والستشيروت   -
من  قطيع  أي  اننظام  والستروناجي 

وذنشيطيت.
امسيعتا  انصمام  دروسة   -
وملشيريع  جماع  اننفاذ  انطفير 

وذتسفي اة امروكز والنصيل ،

- إنشيء أا حايزا أا نأجير أا تشغال 
أا نأجير أي منشأا نجيرية أا صنيعاة 

من تفس وذطباحة ،
اسالة  بأي  وذشركة  مشيركة   -
وذشركيت  جماع  في  كين  شكل  ابأي 
اجماع وذشركيت وذتي نم إنشيؤهي أا 

وذتي سيتم إنشيؤهي ،.
2 سيحة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 -  12 رقم  وذثيني  وذطيبق  وذكفيت 

90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
ودريين  باتر  ميرنين  وذسات 
هايرمينس : 1.000 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ودريين  باتر  ميرنين  وذسات 
هيرملرمير  عنفوته و)  هايرمينس 

00000 هيرملرمير هفالتتو.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ودريين  باتر  ميرنين  وذسات 
هيرملرمير  عنفوته و)  هايرمينس 

00000 هيرملرمير هفالتتو
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253763.
711I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

AMY SERVICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دور وذبر ا والحسين عميرا - د - رقم 1 
شيرع وبن سيني وذتواد يت مروكش ، 

0080ا، مروكش وملغرب
AMY SERVICES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا د 
وذش ة رقم 1 دور وذبر ا والحسين 
مروكش - 0080ا مروكش وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
989ا11.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 29 دجنبر 2021 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
ا  وذبر  دور   1 رقم  وذش ة  د  »عميرا 
مروكش  0080ا   - والحسين مروكش 
رقم  وذ تس  »نجزئة  إلى  وملغرب« 
ومنتيتفت  1050ا   - ومنتيتفت   19

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3211.

712I

كيرففر بزنس

مرزوكة اكسبرس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

كيرففر بزنس
شيرع محمت ولخيمس زت ة مفريتيتاي 

وذطيبق وذتيني، 52200، ورففد 
وملغرب

مرزاكة وكسبرس شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر وم 
وذلحب ننجتود - 52600 وذرشات ة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
13397

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2019 أكتفبر   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : مرزاكة 

وكسبرس.

وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذسايحي.

قصر وم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذرشات ة   52600  - ننجتود  وذلحب 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات محمت  فبي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت  فبي عنفوته و) قصر 
وذرشات ة   52600 وم وذلحب ننجتود 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت  فبي عنفوته و) قصر 
وذرشات ة   52600 وم وذلحب ننجتود 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 07 تفتبر 

2019 نحت رقم 1097/2019.
713I

مكتب وملحيسبة

STE RIAD AJLAL SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وملحيسبة
5 زت ة عبت وملفمن بن علي ، 
52000، وذرشات ة وملغرب

STE RIAD AJLAL SARL شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر واالد 
 حيى ورففد وذرشات ة - 52000 

وذرشات ة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15861
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   03
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.RIAD AJLAL SARL

وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

فالحي.

قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

واالد  حيى ورففد وذرشات ة - 52000 

وذرشات ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 : وذرحمن  عبت  وحساني  وذسات 

500 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

.

 500  : خلتاني  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرحمن  عبت  وحساني  وذسات 

وفني  زت ة  وذفتو  بـمسجت  عنفوته و) 

م ج مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.

وذسات محمت خلتاني عنفوته و) 

سحات  ساتي  وجالل  نجزئة   68

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذرحمن  عبت  وحساني  وذسات 

وفني  زت ة  وذفتو  بـمسجت  عنفوته و) 

م ج مكنيس 50000 مكنيس وملغرب

وذسات محمت خلتاني عنفوته و) 

سحات  ساتي  وجالل  نجزئة   68

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 12 أبريل 

2022 نحت رقم 56ا.

714I

BELCOMPTA

 MONTESSORI
L›HUMANISTE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

BELCOMPTA
رقم ا بلفك ب شيرع وذنفر زاوغة 

وذحلاي ، 30000، فيس وملغرب
 MONTESSORI L›HUMANISTE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم اا 

شيرع محمت وذسالاي - 30000 فيس 
وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.63923
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 نم نحفيل  18 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 - وذسالاي  محمت  شيرع  اا  »رقم 
زت ة   10« إلى  فيس وملغرب«   30000
 - وذحهت طريق صفرا  الي  وضغ   20

30000 فيس وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2323.
715I

STE CONSEIL MAROC

 SOCIETE DE PRODUCTION
 MUSICALE ZOUHAIR

BAHAOUI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 SOCIETE DE PRODUCTION

 MUSICALE ZOUHAIR
BAHAOUI شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والر�سي شيرع وذ يهرا درب 1 رقم 9 

نطفون 93000 نطفون وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

31515

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SOCIETE DE PRODUCTION

 MUSICALE ZOUHAIR

.BAHAOUI

وذتفوصل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذفني 

ننظام ولحفالت اوملنيسبيت.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 9 رقم   1 والر�سي شيرع وذ يهرا درب 

نطفون 93000 نطفون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات زهير وذبهياي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذبهياي  زهير  وذسات 
شيرع اود وبي رقروق عميرا وذبحرواي 
6 ط 1 رقم 2 نطفون 93000 نطفون 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذبهياي  زهير  وذسات 
شيرع اود وبي رقروق عميرا وذبحرواي 
6 ط 1 رقم 2 نطفون 93000 نطفون 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1130.

716I

FIDUCIAIRE BAMMOU

SENIOR GARD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
SENIOR GARD شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا زت ة 
 QUATRE مصطفى روفعي إقيمة

PRINCE 9 مكتب رقم 3 - 000ا1 
وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
65315

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SENIOR GARD
: شركة في  غرض وذشركة بإ جيز 

أمن وملبيني وذحيمة أا ولخيصة.
زت ة  ا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 QUATRE إقيمة  روفعي  مصطفى 
000ا1   -  3 مكتب رقم   PRINCE 9

وذ ناطرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذرو�سي  سحات  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذرو�سي  سحات  وذسات 
وال  طف  وذتاوغر  ختذة  واالد  داور 
سلامين  ساتي  200ا1  وذ صيباة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذرو�سي  سحات  وذسات 
وال  طف  وذتاوغر  ختذة  واالد  داور 
سلامين  ساتي  200ا1  وذ صيباة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91387.

717I

L2B CONSULTING

Business LLD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

L2B CONSULTING
 Rue Ahmed El Majjati,

 Résidence les Alpes, Apt 3, 1er
 étage, Casablanca ، 20330،

Casablanca Maroc
Business LLD شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذهنت عميره ب محل رقم 52 وذتار 
والر�سي - 10000 وذربيط وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.3562
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»500.000 درهم« أي من »500.000 
عن  درهم«   1.000.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

.D124731 2022 نحت رقم

718I

FIDUFORM SARL

CONS-ATOUANI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDUFORM SARL

 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC

CONS-ATOUANI شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل رقم 

21 بلفك 6 حي وذنجمة - 13000 

وبنسلامين وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.5023

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2021 ن رر حل  16 دجنبر  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 CONS-ATOUANI وذشريك وذفحات

درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل رقم 

 13000  - وذنجمة  حي   6 بلفك   21

عتم   : ل  تتاجة  وملغرب  وبنسلامين 

وذ ترا على نح اق وذهتف والجتميعي 

ذشركة.

وملحل  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
رقم 21 بلفك 6 حي وذنجمة - 13000 

وبنسلامين وملغرب. 

ا عين:

ا  عطفوني  أنس  وذسات ا) 
زت ة وبن خلتان   28 رقم  عنفوته و) 

وبنسلامين وملغرب كمصفي   13000

 ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  سلامين  ببن  والبتتوئاة 

فبرو ر 2022 نحت رقم 8ا1.

719I

FIDUFORM SARL

ESPACE FAHMI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUFORM SARL
 N°53 ETAGE 1 RUE ZIADA ،

13002، BENSLIMANE MAROC
ESPACE FAHMI شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور أاالد 
أحمت ولجميعة وذ راية عين نيزغة - 

13000 وبنسلامين وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
7ا75

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ESPACE FAHMI
ممفل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
مستغل   - أفروح  قيعة   - حفالت 
مسيحة ذالستروحة بمسبو ا ملحب 

كرا وذ تم.
عنفون ومل ر والجتميعي : داور أاالد 
أحمت ولجميعة وذ راية عين نيزغة - 

13000 وبنسلامين وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات محمت فهمي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  فهمي  محمت  وذسات 

داور أاالد أحمت وذسيحل عين نيزغة 

13000 وبنسلامين وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  فهمي  محمت  وذسات 

داور أاالد أحمت وذسيحل عين نيزغة 

13000 وبنسلامين وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة ببن سلامين بتيريخ 01 ميي 

2022 نحت رقم 251.

720I

NT FINANCE

M2 SHOES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NT FINANCE

 LOT 218 ZONE INDUSTRIELLE

 SUD-OUEST MOHAMMEDIA

 ، 28830، MOHAMMEDIA

MAROC

M2 SHOES شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة رقم 

121 وملنط ة وذصنيعاة جنفب غرب 

وملحمت ة - 28830 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

30561

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 M2  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SHOES

صنيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألحذ ة وذحصرية اوذت لات ة .

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وملنط ة وذصنيعاة جنفب   121 رقم 

وملحمت ة   28830  - وملحمت ة  غرب 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات عبت وذغني قرعي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبت وذغني قرعي عنفوته و) 
 28830 وملخيزن  اود  زت ة   38

وملحمت ة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عبت وذغني قرعي عنفوته و) 
 28830 وملخيزن  اود  زت ة   38

وملحمت ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 913.

721I

omar esijelmassi

LAS VEGAS POOL
إعالن متحتد وذ روروت

omar esijelmassi

 imm 79 appart 5 hay nakhil rte

ain smen ، 30000، fes maroc

LAS VEGAS POOL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: ا1 زت ة 

عبيس ملسحتي - 30000 فيس 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.28205

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
100 حصة من طرف وذسات  نففيت 
وبن  حيى  اوذساتا  حسن  بنجلفن 

هنت ذفيئتا وذسات سهلت محسن
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
لوت  شركة  من  وذشركة  نحفيل 
إلى شركة لوت  وملسفؤذاة وملحتادا 
وذشريك  الوت  وملحتادا  وملسفؤذاة 

وذفحات
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
حسن  بنجلفن  وذسات  لمة  نبرئة 

اوذساتا وبن  حيى هنت 
على  وذذي  نص  ا:  رقم  قرور 
مي لي: وست يذة وذسات بنجلفن حسن 
اوذساتا وبن  حيى هنت من مهيمهمي 

كمسير ن
قرور رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 
ذلشركة  ااحات  جت ت  مسير  تحاين 

وذسات سهلت محسن
قرور رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
صالحايت وإلدورا اوذتفقاع وإلجتميعي 

ذفيئتا وذسات سهلت محسن
قرور رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

نحاين وذنظيم وألسي�سي
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
شركة   LAS VEGAS POOL شركة 
الوت  وملحتادا  وملسفؤذاة  لوت 

وذشريك وذفحات
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
درهم   10.000 وذشركة  رأسميل 

ذفيئتا وذسات سهلت محسن
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
100 حصة وجتميعاة ذفيئتا وذسات 

سهلت محسن
بنت رقم 15: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين وذسات سهلت محسن كمسير 

ذلشركة الذك ملتا غير محتادا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2022/2200.
722I

ADVALORIS 

FP SERVICE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

FP SERVICE شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 81 زت ة 
وذهتهت وذتور وذباضيء - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
28001ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 05  ني ر  وملؤرخ في 
 FP شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SERVICE
 81 وإلجتميعي  درهم اعنفون م رهي 
زت ة وذهتهت وذتور وذباضيء - 20000 
 : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

وتخفيض وتخفيض.
زت ة   81 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
وذهتهت وذتور وذباضيء - 20250 وذتور 

وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  وذصالي  و مين  وذسات ا) 
عنفوته و) نجزئة غزالن رقم 23 جنين 
مالل  بني   23020 مالل  بني  وذطيهر 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا  مرشات  محمت  وذسات ا) 
رقم   7 زت ة   1 عنفوته و)  يسمانة 
وذباضيء  وذتور   20000 وذباضيء   8

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 
نروجع   : بيذتصفاة  وملتحل ة  وذفثيئق 

وذنشيط وذتجيري
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 33ا811.
723I

ملايء ولحيرش

 SOCIETE DAYAAT EL
BOKHARY SARLAU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ملايء ولحيرش
رقم ا نجزئة عمير ، 350ا2، ساتي 

بنفر وملغرب
 SOCIETE DAYAAT EL BOKHARY

SARLAU شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور واالد 
بفبكر خميس وذ صبة مطرون 

ساتي بنفر ساتي بنفر 350ا2 
ساتي بنفر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3307

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE DAYAAT EL BOKHARY

.SARLAU
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ECLOSION ET PRODUCTION

.DES VOLAILES AVICULTURE
عنفون ومل ر والجتميعي : داور واالد 
بفبكر خميس وذ صبة مطرون ساتي 
بنفر ساتي بنفر 350ا2 ساتي بنفر 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

10.000.000 درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات رضفون وذبخيري 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات رضفون وذبخيري عنفوته و) 
داور واالد بفبكر مطرون ساتي بنفر 

350ا2 ساتي بنفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات رضفون وذبخيري عنفوته و) 
داور واالد بفبكر مطرون ساتي بنفر 

350ا2 ساتي بنفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  بنفر  بساتي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم ا21.

724I

NJ BUSINESS

STE VOGUE SERVING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NJ BUSINESS
مكينب مريني مكتب رقم 19 وذطيبق 
وذتيذث شيرع عبت وذكريم بنجلفن 
وملت نة ولجت تا فيس وملغرب، 

30000، فيس وملغرب
STE VOGUE SERVING شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكينب 
ميريني وذطيبق وذثيذث مكتب 19 

شيرع عبت وذكريم بنجلفن وملت نة 
ولجت تا فيس - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72581

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.VOGUE SERVING
غرض وذشركة بإ جيز : وذنظيفة ا 

أعميل مختلفة.
مكينب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ميريني وذطيبق وذثيذث مكتب 19 شيرع 
عبت وذكريم بنجلفن وملت نة ولجت تا 

فيس - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات وملهتي وذصت  ي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1000  : وذسات وملهتي وذصت  ي 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وملهتي وذصت  ي عنفوته و) 
زت ة ا1 رقم 56 حي زباتا عين هيران 

فيس 30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وملهتي وذصت  ي عنفوته و) 
زت ة ا1 رقم 56 حي زباتا عين هيران 

فيس 30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2182.
725I

ملايء ولحيرش

 SOCIETE AGRI TECH INOV
SARLAU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ملايء ولحيرش
رقم ا نجزئة عمير ، 350ا2، ساتي 

بنفر وملغرب
 SOCIETE AGRI TECH INOV
SARLAU شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 18 
تحياتاة وذ تس ساتي بنفر ساتي 

بنفر 350ا2 ساتي بنفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3313

 27 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE AGRI TECH INOV

.SARLAU
وذشركة  غرض 
 FABRICATION  : بإ جيز 
 DEVELOPPEMENT ET
 C O M M E R C I A L I S AT I O N :
 MATERIEL ET OUTILLAGE

.AGRICOLE
 18 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
تحياتاة وذ تس ساتي بنفر ساتي 

بنفر 350ا2 ساتي بنفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

10.000.000 درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مبراك  مراون  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مبراك  مراون  وذسات 
18 تحياتاة وذ تس ساتي بنفر  رقم 

350ا2 ساتي بنفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مبراك  مراون  وذسات 
18 تحياتاة وذ تس ساتي بنفر  رقم 

350ا2 ساتي بنفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  بنفر  بساتي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 222.
726I

REY DEV

REY DEV راي ديف
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

REY DEV

 N°59 AVENUE IBN SINA APP

 11 Agdal-Rabat. ، 10000، Rabat

Maroc

روي د ف REY DEV شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم 59 

شيرع وبن سيني ش ة 11 أكتول-

وذربيط - 10000 وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160191

 27 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

روي   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.REY DEV د ف

نطفير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نكنفذفجاي  حلفل  اتسفيق  اإدميج 

وملحلفمايت

رسفميت وذكمبافنر اوذتصمام

وإلعالن اوذتفوصل.

وذرقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

11 أكتول- 59 شيرع وبن سيني ش ة 

وذربيط - 10000 وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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 1.000  : وذفوحي  رييض  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذفوحي  رييض  وذسات 
وذرقم 53 زت ة طرفي ة حي وملستشفى 

آسفي 6000ا آسفي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذفوحي  رييض  وذسات 
وذرقم 53 زت ة طرفي ة حي وملستشفى 

آسفي 6000ا آسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 626ا12.
727I

ومغير عبت وذغيففر

 STE S.A.N.I.S.E TRANSPORT
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

ومغير عبت وذغيففر
شيرع ولجيش ومللكي وقيمة وذنفر رقم 
1 وذطيبق والال نطفون ، 93000، 

نطفون وملغرب
 STE S.A.N.I.S.E TRANSPORT

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ولحسن وذثيني سيحة ولحميمة رقم 

5ا نطفون شيرع ولحسن وذثيني 
سيحة ولحميمة رقم 5ا نطفون 

93000 نطفون وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.5139

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 STE S.A.N.I.S.E TRANSPORT
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SARL
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
شيرع ولحسن وذثيني سيحة ولحميمة 
نطفون شيرع ولحسن وذثيني  5ا  رقم 

نطفون  5ا  رقم  ولحميمة  سيحة 

 : ل  تتاجة  وملغرب  نطفون   93000

ولخسيرا .

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
ولجيش ومللكي وقيمة وبن خلتان رقم 
 TETOUAN  93000  - نطفون   25

وملغرب. 
ا عين:

ا  فيطمة  وملراني  وذسات ا) 
عنفوته و) شيرع ولجيش ومللكي وقيمة 
نطفون   5 ط   8 رقم  خلتان  وبن 
TETOUAN 93000 وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
وبن  وقيمة  ومللكي  ولجيش  شيرع   :

خلتان رقم 25 نطفون
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 13ا1.
728I

BOUCHTA COMPTA

NUEVASOBRAS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

NUEVASOBRAS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 

وذرادوني زت ة عبت هللا وذهبطي وقيمة 
وذ تس رقم ا3 - 90000 طنجة 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7ا1017.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تحاين   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 
و فب  ولحمتي  ا  محمت  ولحمتي 

كمسير آخر
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا0ا.

729I

BOUCHTA COMPTA

NUEVASOBRAS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نففيت حصص

BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،

90000، TANGER MAROC

NUEVASOBRAS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي سيحة 

وذرادوني زت ة عبت هللا وذهبطي وقيمة 

وذ تس رقم ا3 - 90000 طنجة 

وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

7ا1017.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2022 أبريل   26 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) محمت ولحمتي 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   330

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) و فب 

ولحمتي بتيريخ 26 أبريل 2022.

نففيت وذسات  ا) محمت ولحمتي 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   330

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) جحفر 

ولحمتي بتيريخ 26 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا0ا.

730I

MOGADOR GESTION

SAFE WALL SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

SAFE WALL SERVICES شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 

وذكيئن بتاور وذغزاا - 000اا 

وذصفيرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6115

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SAFE  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.WALL SERVICES

غرض وذشركة بإ جيز : - م يال في 

ولحروسة ا ولحمي ة من وذسرقة

- م يال في ختميت وذتنظاف

- نيجرا مفياض..

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

000اا   - وذغزاا  بتاور  وذكيئن 

وذصفيرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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وذسات عبت وذرحام منيت : 1.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

منيت  وذرحام  عبت  وذسات 
000اا  نجزئة وزذف  2اا  عنفوته و) 

وذصفيرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
منيت  وذرحام  عبت  وذسات 
000اا  نجزئة وزذف  2اا  عنفوته و) 

وذصفيرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
26 أبريل  والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 1/2022ا1.
731I

COMPTA-ECO MAROC

نسيم العرصة
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COMPTA-ECO MAROC
 BD HASSAN II TISSIR II N ، 127

26100، BERRECHID MAROC
نسام وذحرصة شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذسفلي وذرقم 792 نجزئة وذحرصة 

برشات - 2600 برشات وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
16615

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
نسام   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

وذحرصة.
غرض وذشركة بإ جيز : م هى.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذحرصة  نجزئة   792 وذرقم  وذسفلي 

برشات - 2600 برشات وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : مستغفر  سمير  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  مستغفر  سمير  وذسات 

186 نجزئة منيزل وذتراا 02 وذشطر 

برشات  وذتراا  وذسفلي  وذطيبق   01

26202 وذتراا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ود ب  وذزهروء  فيطمة  وذساتا 

 02 وذتراا  منيزل   186 عنفوته و) 

وذتراا  وذسفلي  وذطيبق   01 وذشطر 

برشات 26202 وذتراا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 85ا.

732I

STE FIDMEK

COCCI MARKET
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

COCCI MARKET شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 16ا1 

مرجين 2 مكنيس - 50000 مكنيس 

وململكة وملغرباة

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

527ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2021 شتنبر   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 COCCI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.MARKET

غرض وذشركة بإ جيز : -باع شروء 

جماع وملفود وذغتوئاة.

رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 50000  - مكنيس   2 مرجين  16ا1 

مكنيس وململكة وملغرباة.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 950  : وعتوداش  مفحى  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 50  : وذساتا خت جة وبف عثمين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات مفحى وعتوداش عنفوته و) 

رقم 16ا1 مرجين 2 مكنيس 50000 

مكنيس وململكة وملغرباة.

عثمين  وبف  خت جة  وذساتا 

 2 مرجين  16ا1  رقم  عنفوته و) 

وململكة  مكنيس   50000 مكنيس 

وملغرباة.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات مفحى وعتوداش عنفوته و) 

رقم 16ا1 مرجين 2 مكنيس 50000 

مكنيس وململكة وملغرباة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أكتفبر   25 وذتجيرية بمكنيس بتيريخ 

2021 نحت رقم ا58ا.

733I

COMPTA-ECO MAROC

 GLOBAL LASER

TECHNOLOGIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

COMPTA-ECO MAROC

 BD HASSAN II TISSIR II N ، 127

26100، BERRECHID MAROC

 GLOBAL LASER TECHNOLOGIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذبفزوتاين ولجميعة ولحضرية 

وذنفوصر - 70ا20 وذنفوصر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

70735ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) سمير مستغفر 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

سحات ود ب بتيريخ 06 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 07 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 278ا82.

734I

LE LEGALISTE

 CARABAS CAR ASSISTANCE

BUYING SELLING
إعالن متحتد وذ روروت

LE LEGALISTE

 ANGLE RUE DES MESANGES

 ET BD ABDERRAHIM BOUABID

 APPT N° 9 OASIS CASABLANCA

 ، 20000، CASABLANCA

MAROC

 CARABAS CAR ASSISTANCE

BUYING SELLING »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
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اعنفون م رهي والجتميعي: 75، 
شيرع أتفي، زواية زت ة كلفس دي 

برافينس، وذطيبق 9، وذش ة ب 8 - 
20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.532595
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
ولحصص  هبة   -  1 رقم  قرور 
مي لي:  وذذي  نص على  والجتميعاة: 
ا0  بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب 
اهب  وذباضيء  بيذتور   2022 ميي 
زاجته  ولى  جناني  أ فب  وذسات 
مئة  300)  ثالث  وذسحفدي  إ مين 
شركة  في  وجتميعاة  ملكهي  حصة 
 CARABAS CAR ASSISTANCE«
BUYING SELLING«. اف ي ذل روروت 
والستثنيئاة وملتخذا في 04-05-2022 
وملفوف ة   : قرراو مي  لي  فإن وذشركيء 
300 حصة وجتميعاة وذتي  على هبة 
ذصيلح  جناني  أ فب  وذسات  اهبهي 

زاجته وذساتا إ مين وذسحفدي.
قرور رقم 2 - تغاير وذشكل وذ يتفني 
مي لي:  على  وذذي  نص  ذلشركة: 
لوت  شركة  من  وذشركة  نحفيل 
مسؤاذاة محتادا لوت شريك اوحت 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  ولى 

متحتدا وذشركيء.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم -: وذذي  نص على مي لي:

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 333ا82.
735I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

FARIATA TRAVAUX
إعالن متحتد وذ روروت

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI
 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC
FARIATA TRAVAUX »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: داور 

فرييطة وذ صيبة نيكزيرت - - بني 
مالل وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.12391
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   01 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
تحت ل وسم وذشركة بيذ يتفن  مي لي: 
 STE FARIATA من  والسي�سي 
FARIATA TRAVAUX ل TRAVAUX

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
ل  والسي�سي  بيذ يتفن  وذحنفون  تغاير 

داور فرييطة وذ صيبة نيكزيرت
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ولحسناة  وذساتا  نفقاع  وجبيرية 
عاظين على وملستفى ومليلي بيالضيفة 

ولى نفقاع وذسات ودريس عاظين
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :2 رقم  بنت 
تحت ل وسم وذشركة بيذ يتفن  مي لي: 
 STE FARIATA من  والسي�سي 
FARIATA TRAVAUX ل TRAVAUX

بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ل  والسي�سي  بيذ يتفن  وذحنفون  تغاير 

داور فرييطة وذ صيبة نيكزيرت
بنت رقم 31: وذذي  نص على مي لي: 
ولحسناة  وذساتا  نفقاع  وجبيرية 
عاظين على وملستفى ومليلي بيالضيفة 

ولى نفقاع وذسات ودريس عاظين
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 30 ميرس 

2022 نحت رقم 323.
736I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

DAY TERROIRS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تغاير نشيط وذشركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT
 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،
23000، BENI MELLAL MAROC

DAY TERROIRS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي وذش ة 
1 وذطيبق والال عميرا هنت شيرع 
ولحسن وذتيني - 23000 بني مالل 

وملغرب.
تغاير نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3ا113.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تغاير   2022 فبرو ر   02 وملؤرخ في 
»صينع وملحلبيت  نشيط وذشركة من 

وذغتوئاة وملربى 
»مكتب  إلى  بيئع وملفود وذغتوئاة« 

والرشيد ا وذتساير 
وذتجيرا

وجل  من  وذ يعيت  كروء 
والجتميعيت ا ولحفالت«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 03 ميرس 

2022 نحت رقم 235.
737I

RAIS AUDIT&CONSEIL

ONETECH وانطك 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ONETECH اوتطك
شركة لو ت وملسؤ ا ذاة وملحت ا د ا 

ر أ سمي ذهي 200.000 د ر هم
ر  و  ذــت  و   : عي  جتمي  وال  هي  م ر 
ـ 17 ، زت ة بيب وملنصفر –  وذباضي ء 

فضيء بيب أتفي
وذتور وذباضيء   : وذسجل وذتجيري 

رقم 252329
حـــــــل مـــســبــق ذلــــشر كــــة

غـــاـر  م  وذـحـي  وذـجمـع  ر  قـر   .1
أبريل   15 وذــحـــي د ي وملنح ت بتي ر  خ 
وإل عــال ن علــى ولحل وملسبق   2022
ذلشر كة ، حت د م ر وذتصفاة بيمل ر 
زت ة بيب وملنصفر   17  : وإل جتمي عي 
وذتوروذباضيء،   – بي ب أتفي  – فضيء 
عين وذسات محمــت حمتاش كمــصفي 

مــهي م  ذلشر كة، كمت عــي  ن إ تـتهيء 

وملسـاــرين ذلــشر كة.

نم وإل  ت و ع وذ ي تف ني ذت   .2

ى وملحكمة وذتجي رية بي ذت وروذباضي 

2022 نحت عـتد  18 ميي  بتي ر  خ  ء 

63اا82.

م تطف من أ جل وال شهي ر

738I

SOCIETE  BENSOUDA KARROSSERIE  

 SOCIETE BENSOUDA

CARROSSERIE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

 SOCIETE BENSOUDA

KARROSSERIE

 MAKATIB MADINA 3 ATLAS

FES ، 30000، FES MAROC

 SOCIETE BENSOUDA

CARROSSERIE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

 LOT 357 اعنفون م رهي وإلجتميعي

 ENNAMAE BENSOUDA FES -

.30000 FES MAROC

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.29361

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2020 تفتبر   30 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

 20.000« أي من  درهم«   180.000«

عن  درهم«   200.000« إلى  درهم« 

إدميج وحتايطي أا أربيح أا   : طريق 

عالاوت إصتور في رأس ومليل.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   22 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 523.

739I
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D & S COM

AB TOURNAGE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

AB TOURNAGE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

ولحزوم وذكبير نجزئة وملفحت ن إقيمة 

 فسف 3 رقم 1 وذحي وملحمتي - 

20570 وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5ا200ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   30 وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

رأسميذهي  مبلغ   AB TOURNAGE

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وإلجتميعي شيرع ولحزوم وذكبير نجزئة 
وملفحت ن إقيمة  فسف 3 رقم 1 وذحي 

وذباضيء  وذتور   20570  - وملحمتي 

وملغرب تتاجة ل : في طفر وذتصفاة.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

ولحزوم وذكبير نجزئة وملفحت ن إقيمة 
 - وملحمتي  وذحي   1 رقم   3  فسف 

20570 وذتور وذبضيء وملغرب. 

ا عين:
ا  بلغيزي  رضفون  وذسات ا) 
 3 زت ة بالتكاط ش ة   50 عنفوته و) 

بلفت ر 20303 وذتور وذباضيء وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

: شيرع ولحزوم وذكبير نجزئة وملفحت ن 
إقيمة  فسف 3 رقم 1 وذحي وملحمتي 

وذتور وذباضيء.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 27اا82.
740I

ABENN AUDIT & CONSEIL

 CENTRE DE RADIOLOGIE
IBNOU SINA SETTAT

إعالن متحتد وذ روروت

ABENN AUDIT & CONSEIL
مجمع بسمة 1 ج ه1بيذتار وألر�سي 
ش ة 3 ، 20000، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 CENTRE DE RADIOLOGIE

IBNOU SINA SETTAT »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع عبت 
رحمين سكيرج، مجمع وذشياية رقم 

5 - - سطيت وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
3ا6ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وسم وذشركة
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
جت ت  مسير  اتحاين  مسير  وتفصيل 

ذلشركة 
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
مت رو  مزيين  أمانة  وذتكتفر  تحاين 

طباي
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
ذلشركة  ولجت ت  والسم  وعتميد 
 CENTER DE RADIOLOGIE«

»IBNOU SINA SETTAT
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وعتميد تص وذنظيم وألسي�سي وملحتث 
وذشركة  وسم  تغاير  بحت  ذلشركة 
رقم  وذ يتفن  أحكيم  مع  امالءمته 

13-131 وملتحلق بمميرسة وذطب.

بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
وذسات  وملشيركين  وملسير ن  وست يذة 
مزيين  اوذساتا  وذ يدر  عبت  شيرتي 
فيطمة اتحاين مسيرا وذساتا هتى 
بشيري وملزدودا بتيريخ 09/01/1975 
ذبطيقة  ولحيملة  ولجنساة  مغرباة 
 A332699 رقم  وذفطناة  وذتحريف 
كفذف  وذباضيء  بيذتور  اعنفونهي 
 05 رقم  ش ة   101 عميرا  ساتي 
انحت ت  بفسكفرا  ولخضروء  وملت نة 

صالحايت وذتساير.
بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين  وذرسماة على  وذصفة  إضفيء 
طباة  مت را  مزيين  أمانة  وذتكتفر 
ملركز وألشحة إبن سيني   سطيت اباين 
ذ يتفن رقم  صالحاينه اف ي ألحكيم و

13-131 وملتحلق بمميرسة وذطب
بيملحكمة  ي  وذ يتفن وإل توع  نم 
ميي   17 تيريخ  ب بسطيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 7/22ا1.
741I

CSY CONSEILS ET AFFAIRES

 MOUHTIJ GROUP
TRADING

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

CSY CONSEILS ET AFFAIRES
 12RUE SABRI BOUJEMAA 1IERE

 ETG APT 6 CASABLANCA،
20080، CASABLANCA MAROC
 MOUHTIJ GROUP TRADING

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

ولحيج وذطيهر رقم ا-61، وذتراا. - 
26202 برشات. وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

81ا13.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 22 دجنبر 2021 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 ،4-61 رقم  وذطيهر  ولحيج  »نجزئة 
وملغرب«  برشات.   26202  - وذتراا. 
إلى »نجزئة ولحيج وذطيهر رقم 5-61، 

وذتراا. - 26202 برشات. وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   17 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 175.

742I

berrak fidu management

 OVALIS CALL CENTER SARL

AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

berrak fidu management

 boulevard pasteur, 3ème ,1ا

 étage, n 32 ، 90000، tanger

maroc

 OVALIS CALL CENTER SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 

خيذت بن وذفذات 3 دار 8 - 90000 

طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

126053

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OVALIS CALL CENTER SARL AU

مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والنصيل.

12 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 90000  -  8 دار   3 خيذت بن وذفذات 

طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 22.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

220 حصة  وذسات براتف بايزاال : 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات براتف بايزاال عنفوته و) 38 

71300 مفتتسف لي مين  شيرع بيربس 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات براتف بايزاال عنفوته و) 38 

71300 مفتتسف لي مين  شيرع بيربس 

فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   01 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 252530.

743I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

STE SARGAS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL

SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.

 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC

STE SARGAS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

نكيد رت نحبتا وذتروركة أكيد ر - 

80000 أكيد ر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3اا51

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SARGAS

غرض وذشركة بإ جيز : - وستيرود

زيفت  ا  وملحركيت  زيفت  باع   -  

وذهاتراذاك.

اوذزيفت  وذسايروت  زيفت  باع   -

وذصنيعاة ا غيرهي ..

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - أكيد ر  وذتروركة  نحبتا  نكيد رت 

80000 أكيد ر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 90.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات كريم وشنكلي : 300 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 300  : وذسماللي  طيرق  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 300  : بلامين  بفجمحة  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وشنكلي  كريم  وذسات 

كلم ا0 فاال وشنكلي بفتسرو بنسركيا 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب.

وذسات طيرق وذسماللي عنفوته و) 
05رحمة  رقم  وذرحمة  منزه  فاالت 

وذباضيء  وذتور  وذنفوصر  بفعزا  2دور 

27223 وذتور وذباضيء وملغرب.

وذسات بفجمحة بلامين عنفوته و) 

فرنسي 2530ا فرنسي فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وشنكلي  كريم  وذسات 

كلم ا0 فاال وشنكلي بفتسرو بنسركيا 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب

وذسات طيرق وذسماللي عنفوته و) 
05رحمة  رقم  وذرحمة  منزه  فاالت 

وذباضيء  وذتور  وذنفوصر  بفعزا  2دور 

27223 وذتور وذباضيء وملغرب

وذسات بفجمحة بلامين عنفوته و) 

فرنسي 2530ا فرنسي فرنسي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 109838.
744I

BORJ NORD TRAVAUX ALUMINIUM

شركة هانيل الخاصة
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOCIETES HANYL PRIVE
 AVENUE MAURITANIA N°2
TETOUAN، 93000، نطفون 

وملغرب
شركة هيتال ولخيصة شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مفريطيتاي رقم 2 - 93000 نطفون 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
28177

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 تفتبر   26
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

هيتال ولخيصة.
مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
نكفين ذتعم وملتر�سي ا تحلام وذلغيت.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نطفون   93000  -  2 رقم  مفريطيتاي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
0ا حصة   : وذساتا تفول وشهبير 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
60 حصة   : وذسات وتفور وذحمروني 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
ب امة  0ا   : وذساتا تفول وشهبير 

1.000 درهم.

ب امة   60  : وذسات وتفور وذحمروني 

1.000 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وشهبير  تفول  وذساتا 

 6 نجزئة وذسحيدا شيرع كيبفل زت ة 
رقم ا1 93000 نطفون وملغرب.

عنفوته و)  وذحمروني  وتفور  وذسات 

 6 نجزئة وذسحيدا شيرع كيبفل زت ة 
رقم ا1 93000 نطفون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وشهبير  تفول  وذساتا 

 6 نجزئة وذسحيدا شيرع كيبفل زت ة 
رقم ا1 93000 نطفون وملغرب

عنفوته و)  وذحمروني  وتفور  وذسات 

 6 نجزئة وذسحيدا شيرع كيبفل زت ة 
رقم ا1 93000 نطفون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر   02 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2020 نحت رقم 6113.

745I

NEW GROUPE

NEW GROUPE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

NEW GROUPE

 AV HAFID IBN ABDELBAR

 N° 127 KISS ANDALOUS

 INZAREN SOUS TERRE N° 9

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEW GROUPE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

حفاظ وبن عبت وذبير رقم 127 

قيسيرية وتتذس وتزرون وذطيبق 

والر�سي رقم 9 شيرع حفاظ وبن 

عبت وذبير رقم 127 قيسيرية وتتذس 

وتزرون وذطيبق والر�سي رقم 9 

90000 طنجة وملغرب
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نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5ا8ا9.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2021 غشت   30 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

بفومر  عثمين  وذسات  ا)  نففيت 

500 حصة وجتميعاة من أصل 500 

عبت وذحيلي  حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

مسحفدي بتيريخ 20 شتنبر 2021.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

شتنبر   20 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 8221.

746I

NEW GROUPE

NEW GROUPE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

NEW GROUPE

 AV HAFID IBN ABDELBAR

 N° 127 KISS ANDALOUS

 INZAREN SOUS TERRE N° 9

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

NEW GROUPE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

حفاظ وبن عبت وذبير رقم 127 

قيسيرية وتتذس وتزرون وذطيبق 

والر�سي رقم 9 شيرع حفاظ وبن 

عبت وذبير رقم 127 قيسيرية وتتذس 

وتزرون وذطيبق والر�سي رقم 9 

90000 طنجة وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2021 نم تحاين  30 غشت  وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

مسحفدي عبت وذحيلي كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

شتنبر   20 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 8221.

747I

CGS ACADEMY

فدوى كار
شركة وذتضيمن

حل شركة

CGS ACADEMY

حي نيركة زت ة كمبيال رقم 297 

مروكش ، 0000ا، مروكش وملغرب
فتاى كير شركة وذتضيمن في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذحي 

وملحمتي وذفحتا والالى رقم 25 - 

0000ا مروكش وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.11123

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 10 ميرس  وملؤرخ في 

مبلغ  كير  فتاى  وذتضيمن  شركة 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 

وملحمتي  وذحي  وإلجتميعي  م رهي 

0000ا   -  25 رقم  والالى  وذفحتا 

مروكش وملغرب تتاجة ل : قلة وذزبيئن 

بسبب وملنيفسة.

وذحي  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 -  25 رقم  والالى  وذفحتا  وملحمتي 

0000ا مروكش وملغرب. 

ا عين:

ا  حسن  بيعروب  و ت  وذسات ا) 

وذفحتا  وملحمتي  وذحي  عنفوته و) 

والالى رقم 25 0000ا مروكش وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 709ا13.

748I

METREK COMPTA PRO

STE KHALIDRISS TRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
STE KHALIDRISS TRANS شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وذسالاي رقم 35 بلفك هنت - 16000 
ساتي قيسم وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
28811

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 ميرس  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KHALIDRISS TRANS
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملستختمين.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسالاي رقم 35 بلفك هنت - 16000 

ساتي قيسم وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات خينت وذحي�سي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : تيد ة  وذبغتودي  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذحي�سي  خينت  وذسات 
 1222 محمفرا  مجمفعة  هنت  حي 

ا30ا1 سفق والربحيء وملغرب.
تيد ة  وذبغتودي  وذساتا 
عنفوته و) داور االد حتود أاالد ملفك 

ساتي سلامين  200ا1  دوربلحيمري 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذحي�سي  خينت  وذسات 

 1222 محمفرا  مجمفعة  هنت  حي 

ا30ا1 سفق والربحيء وملغرب

تيد ة  وذبغتودي  وذساتا 

عنفوته و) داور االد حتود أاالد ملفك 

ساتي سلامين  200ا1  دوربلحيمري 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 22 والبتتوئاة بساتي قيسم بتيريخ 

ميرس 2021 نحت رقم 156/2021.

749I

CECOGEL / SARL

CAFE CORAIL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

CAFE CORAIL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي اجتا، 

جفهرا اجتا وقيمة I نجزئة رقم 06 

متجر 08. - 60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39225

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CAFE  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.CORAIL
وستغالل   : غرض وذشركة بإ جيز 

م هى ، باتز ريي ، امطحم..
اجتا،   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 06 I نجزئة رقم  جفهرا اجتا وقيمة 

متجر 08. - 60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات  حيى زعام : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
ب امة   1000  : وذسات  حيى زعام 

100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  زعام  وذسات  حيى 
اجتا، 9 شيرع مفالي  فسف 60000 

اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  زعام  وذسات  حيى 
اجتا، 9 شيرع مفالي  فسف 60000 

اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   18 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا52.

750I

ML EXPERTS

 COLLIERS INTERNATIONAL
MAROC

إعالن متحتد وذ روروت

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 COLLIERS INTERNATIONAL

MAROC »شركة وملسيهمة«
اعنفون م رهي والجتميعي: 63 ، 
شيرع مفالي  فسف. - - وذتور 

وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.180621

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
إ ف  جيك  أتطفون  وذسات  وست يذة 
في  كحضف  مهيمه  من  أاذافف  ميري 
وملجلس وإلدوري وعتبيًرو من ا1  ني ر 

2022 ؛
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وست يذة شركة أركين ذالستثمير من 
وإلدوري  وملجلس  في  كحضف  مهيمهي 

 من وذافم.
ً
وعتبيرو

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم &: وذذي  نص على مي لي: 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 27 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822309.
751I

H.MANAGEST

SARDIMED 
إعالن متحتد وذ روروت

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

 SARDIMED »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذحي 
وذصنيعي طريق جرف وذافدي - 

6000ا وسفي وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.6079

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

مي لي: نبني تضيم وسي�سي جت ت
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
مبلغ روس ميل وذشركة 1000000.00

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
نفزيع روس ميل وذشركة كيذتيلي وذسات 
وحمت بركيت 5000 حصة ب امة 100 
هيشم  وذسماع  عبت  اوذسات  درهم 

5000 حصة ب امة 100 درهم 
على  وذذي  نص   :10 رقم  بنت 

مي لي: نففيت ولحصص
على  وذذي  نص  ا1:  رقم  بنت 
ا  بركيت وحمت  وذسات  تحاين  مي لي: 
وذسات عبت وذسماع هيشم مسير ن 
ذلشركة مع وعتميد نفقاحهمي وملزداج 

ملتا غير محتادا 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل  ا1  بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا31.
752I

H.MANAGEST

SARDIMED
إعالن متحتد وذ روروت

H.MANAGEST
 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،
SAFI MAROC

SARDIMED »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذحي 
وذصنيعي طريق جرف وذافدي - 

6000ا وسفي وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.6079

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 فبرو ر   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1 نففيت حصص: وذذي 
 نص على مي لي: قرروذشريكين نففيت 
5000 حصة وجتميعاة شيملة ذكيفة 
ولحصص والجتميعاة ذلسات بركيت 
حصة,ا   2000 قترهي  وذتي  محمت 
3000 حصة وجتميعاة ذلسات بركيت 
وذسماع  عبت  وذسات  ذفيئتا  وحمت, 

هيشم بركيت
ومليل:  روس  نفزيع   2 رقم  قرور 
روس  مي لي:  تفزع  على  وذذي  نص 
وذسات بركيت   : ميل وذشركة كمي  لي 

وحمت 5000 حصة وجتميعاة قترهي 
عبت  وذسات  ا  درهم,   500000.00
حصة   5000 بركيت  هيشم  وذسماع 

قترهي 500000.00 درهم 
قرور رقم 3 وست يذة شريك : وذذي 
وست يذة  قبفل  مي لي:  على   نص 
مهيمه  من  محمت  بركيت  وذسات 

كشريك بيذشركة
وذذي  مسير:  تحاين  ا  رقم  قرور 
وذسات ن  تحاين  مي لي:  على   نص 
هيشم  وذسماع  عبت  ا  بركيت  وحمت 
غير  ملتا  ذلشركة  مسير ن  بركيت 

محتادا
وذذي  نص  وذتفقاع:   5 قرور رقم 
وملزداج  وذتفقاع  وعتميد  مي لي:  على 
ذلسات ن وحمت بركيت ا عبت وذسماع 

هيشم بركيت ملتا غير محتادا
وذ يتفن  نحاين   6 رقم  قرور 
مي لي:  على  وذذي  نص  والسي�سي: 
بيضيفة  والسي�سي  وذ يتفن  نحاين 
كيفة وذ روروت وملصيدق عليهي بمحضر 

ولجمع وذحيم والستتنيئي 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7 : وذذي  نص على مي لي: 

مبلغ روس ميل وذشركة ا نفزيحه
على  وذذي  نص  ا1:  رقم  بنت 

مي لي: تحاين مسير ن ذلشركة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   07 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 218.
753I

GK SERVICE CONFORT

JORF GAZ
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل مكين فرع نيبع ذلشركة

GK SERVICE CONFORT
 LOT JAWHARA ، 24000، EL 109

JADIDA MAROC
JORF GAZ »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي وقيمة 
C وذفتو ا وذطيبق وذسفلي عميرا
رقم2 شيرع بئروتزرون - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.
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»نحفيل مكين فرع نيبع ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

55ا2.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ن رر   2022 ميرس  ا1  في  وملؤرخ 

 JORF نحفيل مكين فرع نيبع ذشركة
GAZ من وذحفتيت طريق ساتي بنفر 

350ا2 ساتي   - KM3 داور مسميرا 

ولجهفية  وذطريق  إلى  وملغرب  بنفر 

داور لحسينيت ذ فوسم ساتي   316

وسميعال - 000ا2 ولجت تا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2022 نحت رقم ا2782.

754I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

GREEN OUED
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 

صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

GREEN OUED شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذرحمة 

ا0 رقم 115 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

53ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GREEN OUED
شروء   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
أتفوع  من  تفع  أي  اتسفيق  اباع 
ازيت  اوذت زل  اوذبنز ن  وذفقفد 
ذل فورب  وذصنيعي  اوذت زل  وذفقفد 
اوذفحتوت  اوذشيحنيت  اوذسايروت 

وذصنيعاة.
نفزيع  محطيت  اإدورا  إنشيء   -

وملحراقيت.
زيفت  أتفوع  جماع  اباع  شروء   -
اوذفحتوت  اوذشيحنيت  وذسايروت 

وذصنيعاة..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 73000  -  115 رقم  ا0  وذرحمة 

وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : ذهفيل  لحسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ذهفيل  لحسن  وذسات 
حي وذرحمة شيرع وملروبطين رقم 115 

73000 وذتوخلة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ذهفيل  لحسن  وذسات 
حي وذرحمة شيرع وملروبطين رقم 115 

73000 وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 767/2022.
755I

COMPTA-FISC

طانغي و.ن
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

COMPTA-FISC
 IMM 18 AV HASSAN I APPT

 N°20 MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

طينغي ا.ن شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 
رقم 19 دور وذتبغ مكنيس - 50000 

مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56073

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   02

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

طينغي   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

ا.ن.

نصناع ا   : غرض وذشركة بإ جيز 

نجهيز جلت وذنحل.

محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 50000  - دور وذتبغ مكنيس   19 رقم 

مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   800  : وذسات وذفدي اديع 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا حرفي سكانة : 200 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  اديع  وذفدي  وذسات 

نجزئة وذشهت ة وذشطر وذثيذت  3ا2 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.

عنفوته و)  سكانة  حرفي  وذساتا 

نجزئة وذشهت ة وذشطر وذثيذت  3ا2 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  اديع  وذفدي  وذسات 

نجزئة وذشهت ة وذشطر وذثيذت  3ا2 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   20 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 9ا16.

756I

tensiftconsultant

CRYSTAL INGÉNIEURE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

tensiftconsultant
وملكتب 2 عميرا وذطنطياي زت ة 
وذصنيعة ، 6000ا، آسفي وملغرب
CRYSTAL INGÉNIEURE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وذرقم 
21 حي ا5 حي ونس - 6000ا وسفي 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.11699

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2021 ن رر حل  25 شتنبر  وملؤرخ في 
شركة   CRYSTAL INGÉNIEURE
لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
6000ا   - ا5 حي ونس  21 حي  وذرقم 
وسفي وملغرب تتاجة ل- اقف نشيط 

وملؤسسة.
- وسبيب وقتصيد ة..

ا عين:
ا  فلتفن  وذت ن  صالح  وذسات ا) 
56 حي ونس  21 حي  وذرقم  عنفوته و) 
كمصفي  ا)  وملغرب  وسفي  6000ا 

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
وذرقم  افي   2021 شتنبر   25 بتيريخ 
6000ا وسفي   - ا5 حي ونس  21 حي 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أكتفبر   25 والبتتوئاة بآسفي بتيريخ 

2021 نحت رقم 75ا2.

757I
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تفغلب

 MODERNE D’ETANCHEITE

 ET EQUIPEMENT

 AGRICOLE « SIGLE :

MODECOL
إعالن متحتد وذ روروت

تفغلب

ش ة 3 وذطيبق 2 عميرا و7 وقيمة 
روشي مرجين 2 مكنيس ش ة 3 

وذطيبق 2 عميرا و7 وقيمة روشي 

مرجين 2 مكنيس، 50000، مكنيس 

وملغرب

 MODERNE D’ETANCHEITE

 ET EQUIPEMENT AGRICOLE «

SIGLE : MODECOL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم ا79 

حي وكتول مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

31ا35.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 فبرو ر   28 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت وذسات منير سترور 500 حصة 

حصة   500 وصل  من  وجتميعاة 

ذفيئتا وذسات سحات وذزربياي بتيريخ 

07 فبرو ر 2022.

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 

ولي  شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ت ل وملكتب وذرئي�سي ذلشركة ولى : رقم 

73 متجر رقم 1 نجزئة منتزه مكنيس

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

وألسي�سي  وذنظيم  م تضايت  تحت ل 

ذلشركة.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وذشكل وذ يتفني ذلشركة شركة لوت 
وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات
وذذي  نص   :2 رقم  بنت 
وسم  وذشركة  نأخذ  مي لي:  على 
 MODERNE D’ETANCHEITE
 ET EQUIPEMENT AGRICOLE
 « SARL AU ** SIGLE :
أن  اوذذي  جب   ،**MODECOL
نضيف إذاه دوئًمي عبيرا شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا مع مسيهم اوحت 

ارأس ميذهي.
بنت رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 
وملكتب وذرئي�سي ذلشركة ثيبت في: رقم 
73 متجر رقم 1 نجزئة منتزه مكنيس ، 
 جفز ت لهي إلى أي مكين آخر في وملت نة 
ب رور  وملغرب  في  آخر  مكين  أي  أا 
بساط من وإلدورا اإلى أي مكين آخر 
ب رور من والجتميع وذحيم غير وذحيدي 

ذلمسيهم وذفحات
على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 
نم نحت ت رأس ميل وذشركة  مي لي: 
م سمة إلى   ، بمبلغ ميئة أذف درهم 
سهم بميئة  100.00)  أذف  1000) 
درهم ذكل منهي ، على أن  تم والكتتيب 
ي 

ً
ابساط خيذًصي  ت ًتو  كلهي  فيهي 

متففًعي بيذكيمل امخصًصي بيذكيمل 
سحات  وذسات  وذفحات  ذلمسيهم 

وذزربياي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   18 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 87ا1.
758I

تفغلب

ZHOR NOR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

تفغلب
ش ة 3 وذطيبق 2 عميرا و7 وقيمة 
روشي مرجين 2 مكنيس ش ة 3 
وذطيبق 2 عميرا و7 وقيمة روشي 

مرجين 2 مكنيس، 50000، مكنيس 
وملغرب

ZHOR NOR شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة1 
عميرا 86 سكتفر ا نجزئة قرطبة 
مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1363ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات ZHOR NOR مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
 86 عميرا  ش ة1  وإلجتميعي  م رهي 
 - مكنيس  قرطبة  نجزئة  ا  سكتفر 
 : ل  تتاجة  وملغرب  مكنيس   50000

وفالس.
وذتصفاة ب ش ة1  م ر  ا حتد 
قرطبة  نجزئة  ا  سكتفر   86 عميرا 

مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب. 
ا عين:

ا  هنفش  وذحربي  وذسات ا) 
عنفوته و) 37 وقيمة وذغرفة 2 مكنيس 
50000 مكنيس وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 139.
759I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

TINGLAO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
TINGLAO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 10 
حي مفالي رشات ش ة 10 - 73000 

وذتوخلة وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.11309

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 نم نحفيل  28 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
»عميرا 10 حي مفالي رشات ش ة 10 
- 73000 وذتوخلة وملغرب« إلى »شيرع 
 73000  -  01-7724 رقم  وذحركفب 

وذتوخلة وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 2022/ا79.

760I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

TINGLAO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تغاير تسماة وذشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
TINGLAO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي عميرا 10 
حي مفالي رشات ش ة 10 - 73000 

وذتوخلة وملغرب.
تغاير تسماة وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
11309

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تغاير   2022 أبريل   28 وملؤرخ في 
تسماة وذشركة من »TINGLAO« إلى 

. »EYE OF DAKHLA«
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 2022/ا79.

761I
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وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

TINGLAO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نفساع نشيط وذشركة 

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
TINGLAO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي عميرا 10 
حي مفالي رشات ش ة 10 - 73000 

وذتوخلة وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.11309

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
اوذتصفير  وذففنفغروفي  وذتصفير 
وملحتوت  امباحيت  اوملختبروت 
وألخرى  وألنشطة  اجماع  اوذتتريب 
؛  وذففنفغروفي  بيذتصفير  وملتحل ة 
إتتيج انصمام اإتتيج انفزيع انشر 
اإدورا أي تفع من وألفالم وذفثيئ اة 
، اأي كتيبة سمحاة بصرية أا أدباة 
أي  انشر  والستشيروت  ان ت م   ،
اوالستشيروت   ، منتج سمعي بصري 

اوذتتريب في مجيل والنصيل.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 2022/ا79.
762I

BUREAU NAJAH

ETB  MANISS  CARS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

BUREAU NAJAH
شيرع وألمير مفالي عبت هللا رقم 17 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

ETB MANISS CARS شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع تشيد 

رقم 151 حي وذفحتا 02 وذحافن - 

70000 وذحافن وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.32337

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 

بينة  مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) 

خت جة كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   15 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1036.

763I

BUREAU NAJAH

ETB  MANISS  CARS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

BUREAU NAJAH

شيرع وألمير مفالي عبت هللا رقم 17 

وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

ETB MANISS CARS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

ا عنفون م رهي والجتميعي شيرع 

تشيد رقم 151 حي وذفحتا 02 

وذحافن - 70000 وذحافن .

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.32337

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  11 أبريل  وملؤرخ في 

وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا« إلى »شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   15 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1036.

764I

FA ADVISING EXPERTS SARL

KLF IMMO DREAM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، وملجمع وملنهي ،نجزئة 
2 شيرع عالل وذفي�سي، إقيمة حرف 

ب، مروكش ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

KLF IMMO DREAM شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 

15، وملجمع وملنهي ،نجزئة 2 شيرع 
عالل وذفي�سي، إقيمة حرف ب، 
مروكش - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125351

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 KLF  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.IMMO DREAM
وذفسيطة   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذتجيرية
اكيذة ع يرية.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 2 ،نجزئة  وملنهي  وملجمع   ،15 رقم 
شيرع عالل وذفي�سي، إقيمة حرف ب، 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا مجري ذالى : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ذالى  مجري  وذساتا 

مرسيي   13001 فرنسي  مرسيي 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ذالى  مجري  وذساتا 

مرسيي فرنسي 13001 مرسيي فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13559.

765I

FA ADVISING EXPERTS SARL

AKL.MA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL

مكتب رقم 15، وملجمع وملنهي ،نجزئة 

2 شيرع عالل وذفي�سي، إقيمة حرف 

ب، مروكش ، 0000ا، مروكش 

وملغرب

AKL.MA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

1 والزدهير2 جفور مسجت وذفضال 

بن عايض،مروكش - 0000ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125271

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

AKL.  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.MA

مطحم   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

بسحر ثيبت.
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مطحم
منظم حفالت

عنفون ومل ر والجتميعي : محل رقم 
وذفضال  مسجت  جفور  والزدهير2   1
بن عايض،مروكش - 0000ا مروكش 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذصف�سي  وذحيبت ن  زين  وذسات 
 100 ب امة  حصة   500  : وذحلفي 

درهم ذلحصة .
وذساتا مريم نكفال : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذصف�سي  وذحيبت ن  زين  وذسات 
نجزئة وذبركة رقم  وذحلفي عنفوته و) 
مروكش  ومرشيش،  وذ صفر  حي   72

0000ا مروكش وملغرب.
وذساتا مريم نكفال عنفوته و) حي 
ساتي   85200 وملحاط ساتي وفني 

وفني وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذصف�سي  وذحيبت ن  زين  وذسات 
نجزئة وذبركة رقم  وذحلفي عنفوته و) 
مروكش  ومرشيش،  وذ صفر  حي   72

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135519.
766I

gest consultants

PRECIBIO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

gest consultants
15 زت ة وذ ي�سي إذايس وملحيريف 

وذتور وذباضيء، 20100، وذتور 
وذباضيء وملغرب

PRECIBIO شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية زت ة 

مفزور ا شيرع وتفي وقيمة ذفبفتي 

بيرودي طيبق 7 - 20120 وذتور 

وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2921ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PRECIBIO

وملفود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذطباة.
زواية   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
زت ة مفزور ا شيرع وتفي وقيمة ذفبفتي 

وذتور   20120  -  7 طيبق  بيرودي 

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 YEBAX INVEST : 50 وذشركة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات لحري�سي سمير : 50 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 YEBAX INVEST وذشركة 

سلطين  مرس  شيرع   26 عنفوته و) 

ش ة 3 طيبق 1 20130 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

عنفوته و)  سمير  لحري�سي  وذسات 
17 زت ة تفرمفتتي طيبق 2 ش ة 12 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  سمير  لحري�سي  وذسات 
 12 ش ة   2 طيبق  تفرمفتتي  زت ة 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب

وذسات وذبفري  فسف عنفوته و) 
وملحيريف  وذحربي  بكر  وبف  زن ة  ا1 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823950.

767I

FA ADVISING EXPERTS SARL

ALMA ETA LURA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
مكتب رقم 15، وملجمع وملنهي ،نجزئة 
2 شيرع عالل وذفي�سي، إقيمة حرف 

ب، مروكش ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

ALMA ETA LURA شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 

15، وملجمع وملنهي ،نجزئة 2 شيرع 
عالل وذفي�سي، إقيمة حرف ب، 
مروكش - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125255

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ALMA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.ETA LURA
غرض وذشركة بإ جيز : زروعة.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 2 ،نجزئة  وملنهي  وملجمع   ،15 رقم 
شيرع عالل وذفي�سي، إقيمة حرف ب، 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذفتو  وبف  وذرحام  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذفتو  وبف  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم  س   3 وملسيرا  عنفوته و) 
مروكش  0000ا  328،مروكش 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذفتو  وبف  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم  س   3 وملسيرا  عنفوته و) 
328،مروكش 0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135507.
768I

COACHING HELP SARL AU

  STE  APICOLE 
BENLAMDINI

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

COACHING HELP SARL AU
بلفك 11 رقم 32 حي وذسالم ساتي 
سلامين ، 200ا1، ساتي سلامين 

وملغرب
 STE APICOLE BENLAMDINI 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك 11 
رقم 32 حي وذسالم ساتي سلامين 

ساتي سلامين 200ا1 ساتي 
سلامين وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3365

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.APICOLE BENLAMDINI

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

 APICULTURE / TRANSPORT /

.NEGOCIATION

 11 عنفون ومل ر والجتميعي : بلفك 

حي وذسالم ساتي سلامين   32 رقم 

ساتي  200ا1  سلامين  ساتي 

سلامين وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 STE APICOLE وذشركة 

حصة   BENLAMDINI : 1.000

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 

 STE APICOLE وذشركة 

 100 ب امة   BENLAMDINI : 1000

درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 STE APICOLE وذشركة 

 11 بلفك  عنفوته و)   BENLAMDINI

حي وذسالم ساتي سلامين   32 رقم 

200ا1 ساتي سلامين وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ملت ني  بن  وذسالم  عبت  وذسات 

عنفوته و) داور وذتفيرسة واالد حنفن 

200ا1  سلامين  ساتي  وذ صيباة 

ساتي سلامين وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بساتي سلامين بتيريخ 15 

أبريل 2022 نحت رقم 88.

769I

EL IKHWA EXPO SARL AU 

EL IKHWA EXPO SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EL IKHWA EXPO SARL AU
نجزئة وذفكيذة 01 بلفك ف رقم 517 

وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب
 EL IKHWA EXPO SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذفكيذة 01 بلفك ف رقم 517 
وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5اا1ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. IKHWA EXPO SARL AU
نصت ر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
نجيرا   , وذطرية  ولخضر  ا  وذففوكه 
ت ل   , والستيرود  ا  وذتصت ر   , عيمة 

وذبضيئع ذصيلح وذغير.
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذفكيذة 01 بلفك ف رقم 517 وذحافن 

- 70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وذلطاف  عبت  سمانة  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذلطاف  عبت  سمانة  وذسات 

وذطيبق   1 ش ة   72 عميرا  عنفوته و) 
واالد عزاز وذباضيء   5 وذسفلي م س 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات حسن وذغربياي عنفوته و) 
مامفن  و ت  سرغانة  كفزن  داور 
ولخميسيت   15010 ولخميسيت 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   29 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1236.
770I

CAP MONDIAL COMPTA

B.SOUHAIL IMMOBILIER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA
 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2
 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC
B.SOUHAIL IMMOBILIER شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 شيرع 

يح فب وملنصفر وذطيبق والال رقم 1 
طنجة 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127201

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.B.SOUHAIL IMMOBILIER
 LA  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 PROMOTION IMMOBILIERE
 EN GENERAL, ACHAT, VENTE ET
 LOUER DES BIENS MOBILIERS

.ET IMMOBILIERS
شيرع   2  : عنفون ومل ر والجتميعي 

يح فب وملنصفر وذطيبق والال رقم 1 

طنجة 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 2.300.000 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.173  : بفجتو ن  وذسات سهال 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

 : عاتا  ولجحبيق  رباع  وذسات 

درهم   1.000 ب امة  حصة   1.127

ذلحصة .

 1.173  : بفجتو ن  وذسات سهال 

ب امة 1.000 درهم.

 : عاتا  ولجحبيق  رباع  وذسات 

1.127 ب امة 1.000 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات سهال بفجتو ن عنفوته و) 
 90000  5 رقم   22 زت ة   1 وذبروتص 

طنجة وملغرب.

عاتا  ولجحبيق  رباع  وذسات 
وبن  زت ة   1 وذبروتص  عنفوته و) 

طنجة   90000 ا  رقم  حمتيش 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات سهال بفجتو ن عنفوته و) 
 90000  5 رقم   22 زت ة   1 وذبروتص 

طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253676.

771I

CAP MONDIAL COMPTA

VISTA REAL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

VISTA REAL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
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اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 شيرع 
يح فب وملنصفر وذطيبق والال رقم 1 

طنجة 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127199
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 VISTA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.REAL
بإ جيز  وذشركة  غرض 
 L’EXPLOITATION  :
 D’IMMEUBLES ET DROITS
 REELS IMMOBILIERS

 FIGUGANT A SON
.ACTIF

شيرع   2  : عنفون ومل ر والجتميعي 
يح فب وملنصفر وذطيبق والال رقم 1 

طنجة 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 96.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات ونس وذصفردي : 32 حصة 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
 32  : وذصفردي  وذسات  فسف 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
 32  : وذصفردي  وبروهام  وذسات 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
وذسات ونس وذصفردي : 32 ب امة 

1.000 درهم.
 32  : وذصفردي  وذسات  فسف 

ب امة 1.000 درهم.
 32  : وذصفردي  وبروهام  وذسات 

ب امة 1.000 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ونس وذصفردي عنفوته و) 
فاال فيسطي وذشيرع وذرئي�سي رقم 18 

90000 طنجة وملغرب.

وذصفردي  وذسات  فسف 
وذشيرع  فيسطي  فاال  عنفوته و) 
طنجة   90000  18 رقم  وذرئي�سي 

وملغرب.
وذصفردي  وبروهام  وذسات 
وذشيرع  فيسطي  فاال  عنفوته و) 
طنجة   90000  18 رقم  وذرئي�سي 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذصفردي  وبروهام  وذسات 
وذشيرع  فيسطي  فاال  عنفوته و) 
طنجة   90000  18 رقم  وذرئي�سي 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253675.
772I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

FAMILY & CO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
FAMILY & CO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

محمت ولخيمس حي مفالي رشات - 
73000 وذتوخلة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21517

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. FAMILY & CO

شركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
قيبضة .

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - رشات  مفالي  حي  ولخيمس  محمت 

73000 وذتوخلة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 MIREILLE SYLVIE وذساتا 
 100 MALBOS : 200 حصة ب امة 

درهم ذلحصة .
 LOUIS PIERRE VIALA وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   : 400

ذلحصة.
 PAUL VICTOR VIALA : وذسات 
00ا حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 MIREILLE SYLVIE وذساتا 
محمت  شيرع  عنفوته و)   MALBOS
 73000 رشات  مفالي  حي  ولخيمس 

وذتوخلة وملغرب.
 LOUIS PIERRE VIALA وذسات 

عنفوته و) فرنسي 070ا3 - فرنسي.
 PAUL VICTOR VIALA وذسات 

عنفوته و) فرنسي 23019 - فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 MIREILLE SYLVIE وذساتا 
محمت  شيرع  عنفوته و)   MALBOS
 73000 رشات  مفالي  حي  ولخيمس 

وذتوخلة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 810/2022.
773I

BCNG

STE: NAYASA Systems
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: NAYASA Systems شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 92 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3009ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE:  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NAYASA Systems

غرض وذشركة بإ جيز : وستشيروت 

وذكمبافنر.

 ،265  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 92 رقم   9 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 10.000,00 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عصيم بنحمف : 10.000,00 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات عصيم بنحمف : 100 ب امة 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنحمف  عصيم  وذسات 
265، شيرع وذزرقطفني وذطيبق 3 رقم 

32 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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عنفوته و)  بنحمف  عصيم  وذسات 

265، شيرع وذزرقطفني وذطيبق 3 رقم 

32 20050 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823657.

774I

STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE FAKIH
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU

 av bir anzarane lot idrissia bur

 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC

STE FAKIH شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

136 زت ة وذبروزيل نجزئة حمزا شيرع 

والسميعالاة وذزهفر 1 - 30000 

فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

71079

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ا0  ني ر 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FAKIH

جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ع يري  ,منحش  وذحمفماة  وألشغيل 

نجزيء  ا  وذبنيء  عملايت  مختلف   ,

مفود وذبنيء,باع  ,باع ا شروء  وألرو�سي 

ولحفر,ت ل  ا  وذبنيء  آالت  شروء  ا 

وذغير,أشغيل  لحسيب  وذبضيئع 

نصت ر اوستيرود,- وملتتاة,  وذهنتسة 

كروء وآلالت ا وملحتوت.

ابصفة عيمة مختلف وذحملايت   
وملن فذة  وذح يرية  ومليذاة,  وذتجيرية, 
ا غير وملن فذة وذتي من شأنهي نفساع 

نشيط وذشركة
عنفون ومل ر والجتميعي : محل رقم 
136 زت ة وذبروزيل نجزئة حمزا شيرع 
والسميعالاة وذزهفر 1 - 30000 فيس 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : رضفون  وذف اه  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وذسات وذف اه عبت وملجات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذف اه رضفون عنفوته و)  وذسات 
شيرع وذكرومة 29 زت ة تيرابي وذش ة 
 30000  1 وذطيبق والال وذزهفر   15

فيس وملغرب.
وملجات  عبت  وذف اه  وذسات 
عنفوته و) 15 زت ة ضي ة وسلي نجزئة 
 30000  2 وذزهفر  ا  وذش ة  دسفلي 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذف اه رضفون عنفوته و)  وذسات 
شيرع وذكرومة 29 زت ة تيرابي وذش ة 
 30000  1 وذطيبق والال وذزهفر   15

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 28  ني ر 2022 

نحت رقم 57ا.
775I

خبرا  وذشرق

ASRI RAYAN IMMOBILIER
إعالن متحتد وذ روروت

خبرا وذشرق
9ا شيرع وذبكيي ذهبال وقيمة رييض 
وملت نة ش ة رقم 3 بركين 9ا شيرع 
وذبكيي ذهبال وقيمة رييض وملت نة 
ش ة رقم 3 بركين، 699، بركين 

وملغرب

 ASRI RAYAN IMMOBILIER

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 

92 زت ة 326 حي ومل يامة بركين - 

63300 بركين وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.7969

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

عبت  وذسات  من  ولحصص  نففيت 

ذلبطيقة  ولحيمل  وذحسري  وذ يدر 

ولى وذسات   PP502017 وذفطناة رقم 
ذلبطيقة  ولحيمل  رمضين  زتيتي 

F162889 وذفطناة رقم

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وزتيتي  وذسات  جت ت  مسير  تحاين 
وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل  رمضين 

F162889 رقم

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفي ذلشركة من 

وملحتادا  وملسؤاذاة  دوت  شركة 

دوت وذشريك وذفحات ولى شركة دوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص  6ا7:  رقم  بنت 

وذسات  من  ولحصص  نففيت  مي لي: 

عبت وذ يدر وذحسري ولحيمل ذلبطيقة 

ولى وذسات   PP502017 وذفطناة رقم 
ذلبطيقة  ولحيمل  رمضين  زتيتي 

F162889 وذفطناة رقم

على  وذذي  نص   :35 رقم  بنت 

وذسات  جت ت  مسير  تحاين  مي لي: 

ذلبطيقة  ولحيمل  رمضين  وزتيتي 

F162889 وذفطناة رقم

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل وذشكل وذ يتفي ذلشركة من 

وملحتادا  وملسؤاذاة  دوت  شركة 

دوت وذشريك وذفحات ولى شركة دوت 

وملسؤاذاة وملحتادا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 253/2022.

776I

samcompta sarl au

TRADIV BTP
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
TRADIV BTP شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 
وذكفوش طيبق 2 - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72575

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRADIV BTP
نيسيس   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

شركة.
عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع عبت 
مف�سى  بن  عميرا  ولخطيبي  وذكريم 
فيس   30000  -  2 طيبق  وذكفوش 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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 1.000  : بنكيتة  ودريس  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنكيتة  ودريس  وذسات 
بن  وذسالم  عبت  مفالي  شيرع   28
بفرميتة  وذكريستايني  درب  مشيش 

فيس 30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  زهير  مختصير  وذسات 
عمر صفرا  درب  حي   121  23 رقم 

31000 صفرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2552.
777I

م ياذة في ولحسيبيت

LOGISTICX MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

م ياذة في ولحسيبيت
32 شيرع محمت ولخيمس ولحسامة 
ص.. ب ا33، 32000، ولحسامة 

وملغرب
LOGISTICX MAROC شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 11 زت ة 

بئر لحلف حي وملنزه - 32000 ولحسامة 
وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.3507
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
 KHADIRI وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   SAMIR 50
وذسات  ذفيئتا  حصة   100 أصل 
 ALBERTO CANSTELLO  ا) 

SANCHEZ بتيريخ 10 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 125.
778I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

SKY DRIVE LOCATION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 
منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب
SKY DRIVE LOCATION شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذحي 
وملحمتي طريق وذزواية رقم 78 

ساتي أحمت - 6300ا وذافسفاة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3353

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   07
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SKY  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DRIVE LOCATION
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.
وذحي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 78 رقم  وذزواية  طريق  وملحمتي 
وذافسفاة  6300ا   - أحمت  ساتي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
ا33   : بل يسم  وملصطفى  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات  فسف زعنين : 333 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات حسن بزكيرن : 333 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
بل يسم  وملصطفى  وذسات 

أحمت  ساتي  زواية  داور  عنفوته و) 

وذكنتفر 6300ا وذافسفاة وملغرب.

عنفوته و)  زعنين  وذسات  فسف 

000ا2   18 وذرقم  شمس  نجزئة 

ولجت تا وملغرب.

وذسات حسن بزكيرن عنفوته و) حي 

6300ا  وذفتو ساتي أحمت وذكنتفر 

وذافسفاة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  زيتوني  سيرا  وذساتا 

وذحميرا 02 وذش ة 06 وقيمة وذبنفسج 

حي افاق 26100 برشات وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

13 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 129.

779I

ACO CONSULTING

INSTITUT DE LA FNBTP
إعالن متحتد وذ روروت

ACO CONSULTING

 rue libourne - résidence du ,70

 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc

INSTITUT DE LA FNBTP »شركة 

وملسيهمة«

اعنفون م رهي والجتميعي: 32ا، 
زت ة مصطفى وملحيني - وذطيبق 

وذثيذث - - وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

60.865ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2021 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وذسات محمت محبفب كرئيس 

مت ر عيم ملتا 3 سنفوت

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وذسات نففاق شرودي كمت ر 

عيم منتتب ملتا 3 سنفوت

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت:  أي  تحت ل  ذم  تم  رقم  بنت 
وذذي  نص على مي لي: ذم  تم تحت ل 

أي بنت
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 152ا82.
780I

ACO CONSULTING

INSTITUT DE LA FNBTP
إعالن متحتد وذ روروت

ACO CONSULTING
 rue libourne - résidence du ,70
 centre - 4ème étage- Apt.14- ،

20500، casablanca maroc
INSTITUT DE LA FNBTP »شركة 

وملسيهمة«
اعنفون م رهي والجتميعي: 32ا، 
زت ة مصطفى وملحيني - وذطيبق 
وذثيذث - - وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

60865ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2021 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
مي لي: تحاين وذسات وملصطفى مفتيح 

كمتصرف ملتا 3 سنفوت
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين وذساتا بتيحة د فري، وذسات 
عبت  وذسات  حتفي،  ولحيكم  عبت 
وذسالم  عبت  وذسات  بكيري،  وذرحام 
فهري،  في�سي  عمر  وذسات  جفريف، 
اوذسات  مهات ة  والذه  عبت  وذسات 
مست لين  كمتصرفين  هفور  محمت 

ملتا 3 سنفوت
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت:  أي  تحت ل  ذم  تم  رقم  بنت 
وذذي  نص على مي لي: ذم  تم تحت ل 

أي بنت
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 151ا82.
781I
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وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
 ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 F اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك
رقم 786 وذفكيذة 1 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.21611

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 08 أكتفبر 2021 نم تحاين 
أدرور  مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) 

خفذة كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 3506/2021.

782I

samcompta sarl au

BATI ZARZOU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
BATI ZARZOU شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عبت 
وذكريم ولخطيبي عميرا بن مف�سى 
وذكفوش طيبق 2 - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72363

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 BATI  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ZARZOU
قرور   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشريك.
عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع عبت 
مف�سى  بن  عميرا  ولخطيبي  وذكريم 
فيس   30000  -  2 طيبق  وذكفوش 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذزرزاري  فنس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وذزرزاري  فنس عنفوته و) 
 31000 حي وذ لحة صفرا   229 رقم 

صفرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذزرزاري  فنس عنفوته و) 
 31000 حي وذ لحة صفرا   229 رقم 

صفرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   21 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2168.
783I

samcompta sarl au

FOR MOBILIER YAQOUBI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

samcompta sarl au
 av mohamed hansali appt 1 6
 imm hazzaz fes ، 30000، fes

hglyvf
 FOR MOBILIER YAQOUBI

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7ا وذطيبق 
وذثيني زت ة 1 حي طيرق فيس - 

30000 فيس وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
9ا396 .

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 أبريل   11 وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذاح فبي خفذة كمسير احات
نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2258.
784I

COFIRAD

ABS FES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

COFIRAD
 96BD CHEFCHAOUNI

 RESIDENCE MENZEH B11 FES
V.N ، 30200، FES MAROC

ABS FES شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا في طفر وذتصفاة)

 BD 96 اعنفون م رهي وإلجتميعي
 CHEFCHAOUI APT 11 96 BD
 CHEFCHAOUI APT 11 30010

أبيدا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
981ا6.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 25 ميرس  وملؤرخ في 
 ABS شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
درهم   100.000 مبلغ رأسميذهي   FES
 BD  96 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
 CHEFCHAOUI APT 11 96 BD
 CHEFCHAOUI APT 11 30010

أبيدا وملغرب تتاجة ل : وذتساير.
زت ة  8ا  ا حتد م ر وذتصفاة ب 

وذش ة  تتى  وقيمة  وذزهروء  فيطمة 

12 شيرع عالل بن عبت هللا - 30000 

فيس وملغرب. 

ا عين:

محمت أمين وذكفهن ا  وذسات ا) 

وذزهروء  فيطمة  زت ة  8ا  عنفوته و) 

عالل  شيرع   12 وذش ة  تتى  وقيمة 

وملغرب  فيس   30000 هللا  عبت  بن 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 2133.

785I

ML EXPERTS

GREEN ARID CONSULTING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

 GREEN ARID CONSULTING

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة سماة 

إقيمة شهرزود 3 وذطيبق ولخيمس 

، رقم 22 , بيذمي , وذتور وذباضيء. - 

***** وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1803ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. GREEN ARID CONSULTING
وملشفرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
في  اوذفسيطة  اوذرييدا  اوذتروسيت 

وملشيريع وذزروعاة.
باع  في  وذتجيرية  وذفسيطة   •
وملنتجيت وذزروعاة امنتجيت وذصحة 
امنشآت  وذري  اأتظمة  وذنبيناة 

وذطيقة وذشمساة.
اتسفيق  نطفير  اأي  وذزروعة   •

ذلمنتجيت وذزروعاة.
وذتروسيت  جماع  إجروء   •

اوذنصيئو وملتحل ة بيذزروعة.
انجيرا  انصت ر  وستيرود   •

وملنتجيت ذلزروعة اوذتسفيق.
• حايزا أا شروء أا باع أا نأجير أا 
نأجير أا وستغالل وألرو�سي وذزروعاة 

ولخيصة اولجميعاة ؛
جماع وملحيمالت   ، ابشكل عيم   •
أا  ومليذاة  أا  وذصنيعاة  أا  وذتجيرية 
نكفن  قت  وذتي  وذح يرية  أا  وملن فذة 
مرنبطة بشكل مبيشر أا غير مبيشر 
تسهل  أن  وملحتمل  من  أا  بنشيطه 

ننفاذه...
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق   3 شهرزود  إقيمة  سماة 
وذتور   , بيذمي   ,  22 رقم   ، ولخيمس 
وذباضيء  وذتور   *****  - وذباضيء. 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذرحمن عزيز بنحمفر 
درهم   100 ب امة  حصة   250  :

ذلحصة.
250 حصة   : وذسات بتر وملصبحي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عبت وذرحمن عزيز بنحمفر 
مكة  طريق   ،  8 كالفمتر  عنفوته و) 
، عين   14،20153  /  12 فاال   ،  300
وذشق 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  وملصبحي  بتر  وذسات 
 .  3 رقم  رو�سي  وبن  وذسكني  وملجمع 

***** مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وملصبحي  بتر  وذسات 
 .  3 رقم  رو�سي  وبن  وذسكني  وملجمع 

***** مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822827.

786I

derkaoui ahmed

ste ATLAS-IATIMAD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

derkaoui ahmed
 hay essalam bloc G khenifra
 N 249 hay essalam bloc G
 khenifra، 54000، khenifra

Maroc
ste ATLAS-IATIMAD شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وصفيح 
داور و ت عثمين جميعة ولحميم 

50اا5 مريرت وملغرب 
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

355ا
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ste  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ATLAS-IATIMAD
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة مفياضة.
وصفيح   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ولحميم  جميعة  عثمين  و ت  داور 

50اا5 مريرت وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا وساة احمين 300 حصة 
عنفوته و) رقم 06 زت ة وبن سيني و ت 

حجف 50اا5 مريرت وملغرب.
00ا  وذ يدراحمين  عبت  وذسات 
وبن  زت ة   06 رقم  عنفوته و)  حصة 
مريرت  50اا5  حجف  و ت  سيني 

وملغرب.
300 حصة  وذسات عمر وذغتايني 
207 و ت مف  05 رقم  عنفوته و) زت ة 

50اا5 مريرت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  احمين  وساة  وذساتا 
حجف  و ت  سيني  وبن  زت ة   06 رقم 

50اا5 مريرت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بخنافرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا19.
787I

EXPERTO

VIT MOROCCO SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

EXPERTO
ا0 شيرع وبف فيرس وملريني حسين 
وذربيط وذربيط، 10000، وذربيط 

وملغرب
 VIT MOROCCO SARL 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
اعنفون م رهي والجتميعي 12 شيرع 
عمر وبن ولخطيب ش ة ا. أكتول 
وذربيط - 10090 وذربيط وملغرب.
 نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1259ا1 
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم نحفيل   2021 تفتبر  ا2  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
ش ه  ولخطيب  وبن  عمر  شيرع   12

وذربيط   10090  - وذربيط  أكتول  ا. 

وألميرا  رت ة   24-26« إلى  وملغرب« 

مكتب وذهتى وذطيبق  عيئشة فضيء 

 - -16وذ ناطرا  رقم  وملكتب  وذثيني 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب«. 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإلبتوع  نم 

والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 28 أبريل 

2022 نحت رقم ا9123. 

788I

BINCO.S

BINCO.S
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BINCO.S

 N 01 RUE BADR CHAKIR AL

 SAYYAB RESIDENCE HASSAN

N1 FES ، 30000، FES MAROC

BINCO.S شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1 

شيرع بتر شكير وذصايب وقيمة 

حسن رقم 1 فيس - 30000 فيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

ا519

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 دجنبر   01

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BINCO.S

غرض وذشركة بإ جيز : مطحم.

 1 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

شيرع بتر شكير وذصايب وقيمة حسن 

رقم 1 فيس - 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات ومين بفعايد 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : ولخزري  عثمين  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ومين بفعايد عنفوته و) رقم 
2 وذكرز شيرع وبن ولخطاب م ج فيس 

30000 فيس وملغرب.
وذسات عثمين ولخزري عنفوته و) 
31 حي عز هللا وذتكيروت  رقم   7 زت ة 

فيس 30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ومين بفعايد عنفوته و) رقم 
2 وذكرز شيرع وبن ولخطاب م ج فيس 

30000 فيس وملغرب
وذسات عثمين ولخزري عنفوته و) 
31 حي عز هللا وذتكيروت  رقم   7 زت ة 

فيس 30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 70305.
789I

gestoria siham

CAMBRIDGE TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تغاير نشيط وذشركة

gestoria siham
 EL JADIDAlot hakima N°131 ،

000ا2، ولجت تا وملغرب
CAMBRIDGE TRANS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي قبف فاال 

10 ساتي بفزيت - 000ا2 ولجت تا 
وملغرب.

تغاير نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.17017
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تغاير   2021 02  فذافز  وملؤرخ في 

نشيط وذشركة من »وذن ل ولخيص 
» إلى »وذن ل ولخيص 

هنتسة متتاة
وعميل مختلفة«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 11 غشت 

2021 نحت رقم 26829.
790I

EXPERTO

VIT MOROCCO SARL 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

EXPERTO
ا0 شيرع أبف فيرس وملريني حسين 
وذربيط وذربيط، 10000، وذربيط 

وملغرب
 VIT MOROCCO SARL 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 
عمر وبن ولخطيب وذش ة ا أكتول 
وذربيط 10090 وذربيط وملغرب - 

ن فیت حصص 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1259ا1 
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 تفتبر  ا2  في  وملؤرخ 
وذسات  ا)  نففيت  على:  وملصيدقة 
متفلي  محمت  محمت  أحمت  فسف 
25ا حصة وجتميعاة من أصل 850 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمفد عبت 
25 تفتبر  وذغني محمفد وذب لي بتيريخ 
2021. نم وإلبتوع وذ يتفني بيملحكمة 
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 28 أبريل 

2022 نحت رقم ا9123. 
791I

EXPERTO

VIT MOROCCO SARL 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

EXPERTO
ا0 شيرع وبف فيرس وملريني حسين 
وذربيط وذربيط، 10000، وذربيط 

وملغرب
 VIT MOROCCO SARL 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 
عمر وبن ولخطيب وذش ة ا أكتول 
وذربيط - 10090 وذربيط وملغرب،

تحیين مسير جت ت ذلشركة 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1259ا1 
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 نم إضيفة  تفتبر  ا2  وملؤرخ في 
وذسات  ذلشركة  جت تون  مسيرون 
محمت  محمت  یفسف  أحمت  متفلي 
محمفد  وذغني  عبت  محمفد  اوذسات 

وذب لي مع وب يء وملسير والال.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإلبتوع  نم   
والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 28 أبريل 

2022 نحت رقم ا9123.
792I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

DAKHLA MAD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 
صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب
DAKHLA MAD شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي اود 
وذشايف رقم 6ا3 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
95ا21

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DAKHLA MAD

إنشيء   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اإدورا سفبر ميركت امروكز تسفق ؛

وملنتجيت  جماع  اباع  نفزيع   -

وذغذوئاة..

اود  حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذشايف رقم 6ا3 - 73000 وذتوخلة 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ستير  وملحففظ  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ستير  وملحففظ  وذسات 

 73000 6ا3  حي اودي وذشايف رقم 

وذتوخلة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ستير  وملحففظ  وذسات 

 73000 6ا3  حي اودي وذشايف رقم 

وذتوخلة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 795/2022.

793I

شيرميكف

فارما راك
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

شيرميكف

113 شيرع عبت وذكريم ولخطيبي 

عميرا وملهنتس متخل أ 8-7 ، 

0010ا، مروكش وملغرب

فيرمي روك شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا سيحة 

بيب فتفح - 0000ا مروكش وملغرب
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تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9595ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   29 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذسات  ا  بتيحة  وذشبيني  وذساتا 

وذكتيني محمت كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13566.

794I

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

TOP SERVICES TRANSIT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

وئتميتاة فاتوكي، شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

شيرع وذحركفب رقم 01-ا772 

صنتاق وذبر ت رقم 6ا1، 73000، 

وذتوخلة وملغرب

TOP SERVICES TRANSIT شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وملطير 

شيرع ولحسن 2 زت ة وذشاخ ميمانة 
رقم 163 مكتب 02 - 73000 

وذتوخلة وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12589

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم نحفيل  ا0 أبريل  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
زت ة   2 ولحسن  شيرع  وملطير  »حي 

 -  02 163 مكتب  وذشاخ ميمانة رقم 
»سفق  إلى  وذتوخلة وملغرب«   73000

 - وذسميرا  بالص   59 رقم  وملخيخ 

70000 وذحافن وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم 9/2022ا7.

795I

STE AYAD CONSULTING SARL

SECOULI BEST FOOD
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،

60000، OUJDA MAROC

SECOULI BEST FOOD شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 36 

زت ة والخفون حي وذزهفر قطحة 233 

- 60000 اجتا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.35021

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 SECOULI BEST وذفحات  وذشريك 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ   FOOD

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
وذزهفر  والخفون حي  زت ة   36 وملحل 

اجتا وملغرب   60000  -  233 قطحة 

تتاجة ل : وذغيء وملشراع تتاجة والزمة 

والقتصيد ة.

ا حتد م ر وذتصفاة ب وملحل 36 

 233 زت ة والخفون حي وذزهفر قطحة 

- 60000 اجتا وملغرب. 

ا عين:

ا  وسكفلي  مامفن  وذسات ا) 

ساتي  عي�سى  واالد  داور  عنفوته و) 

وملغرب  اجتا   60000 ملهي ة  مف�سى 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
زت ة والخفون حي وذزهفر   36 وملحل   :

قطحة 233 .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 666.

796I

FONDATAX

GALICIA DISTRIBUTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FONDATAX 

511 شيرع وذ تس ، وذطيبق 3 ، 25 

، إقيمة حتوئق وذ تس ، كيذاففرتاي 

عين وذشق 20460- وذتور وذباضيء ، 

60ا20، وذتور وذباضيء وملغرب 

GALICIA DISTRIBUTION شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي محل رقم 

5-6-7 نجزئة وألتتذس وذرحمة عميرا 

2 دور بفعزا - 27223 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

531089

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 20  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  والقتضيء 

.GALICIA DISTRIBUTION

غرض وذشركة بإ جيز : م هى.

عنفون ومل ر والجتميعي: محل رقم 

7-6-5 نجزئة وألتتذس وذرحمة عميرا 

وذتور وذباضيء   27223  - 2 دور بفعزا 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة: 99 سنة.

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم م سم كيذتيلي:

وذسات عبت وذكريم عفون : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عفون  وذكريم  عبت  وذسات 

65 زت ة ذافتيرد دا فين�سي  عنفوته و) 

 20102 وذباضيء  وذتور  غلف  درب 

وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عفون  وذكريم  عبت  وذسات 

65 زت ة ذافتيرد دا فين�سي  عنفوته و) 

 20102 وذباضيء  وذتور  غلف  درب 

وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 05ا811.

797I

IBRA MANAGEMENT

MY HELP SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

تغاير نشيط وذشركة

 ISTE MY HELP SERVICE SARL

AU

وذسجل وذتجيري عتد 39379

ذلشريك  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2022/ا20/0  وذفحات مؤرخ بتيريخ 

تغاير بيذشركة على وذنحف  نم إجروء 

وذتيلي

اكيذة   : نحت ت نشيط وذشركة في 

تشغال خيصة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع 

بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

عتد  نحت   16/05/2022

1361/2022

798I
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VENTIA SARL AU

 SOCIETE ENTREPRISE D

 AGRICULTURE VIABLE

EDAV SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

VENTIA SARL AU

طريق وذربيط طنجة وملنط ة 

وذصنيعاة ا 2 مكرر وذحروئش ، 

92000، 92000 وملغرب

 SOCIETE ENTREPRISE D

 AGRICULTURE VIABLE EDAV

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : طريق 

وذربيط طنجة وملنط ة وذصنيعاة 

وألاسطيل ا-2 مكرر 2 وذحروئش - 

92000 وذحروئش وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

287ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 

 SOCIETE ENTREPRISE D حل 

 AGRICULTURE VIABLE EDAV

وملسؤاذاة  لوت  شركة   SARL

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 

وذصنيعاة  وملنط ة  طنجة  وذربيط 

وذحروئش   2 مكرر   4-2 وألاسطيل 

تتاجة  وملغرب  وذحروئش   92000  -

ذتفقف وذنشيط.

ا عين:

ا  وذفير�سي  كفثر  وذسات ا) 

ا  عنفوته و) شيرع طيرق بن زييد رقم 

 92000  01 وذطيبق وألال ش ة رقم 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذحروئش 

ذلشركة.

خامانيز  فرونسيسكف  وذسات ا) 

ذافن ا عنفوته و) طريق وذربيط طنجة 

 4-2 وألاسطيل  وذصنيعاة  وملنط ة 

وملغرب  وذحروئش   92000  2 مكرر 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
طريق  افي   2022 أبريل   20 بتيريخ 
وذصنيعاة  وملنط ة  طنجة  وذربيط 
 - وذحروئش   2 مكرر   4-2 وألاسطيل 

92000 وذحروئش وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة بيذحروئش بتيريخ 

2022 نحت رقم 501.
799I

Société marocaine de révision des comptes

ANAY INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC

ANAY INVEST شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ساتي 
وذبرتف�سي حي وتي�سي مجمفعة 

3عميرا ج متجر رقم 1 - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2575ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ANAY : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.INVEST
فضيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذلمشرابيت ا وذ هفا.
ساتي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

مجمفعة  وتي�سي  حي  وذبرتف�سي 
3عميرا ج متجر رقم 1 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : منتصير  وذسات  فسف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات  فسف منتصير عنفوته و) 
22ا  وقيمة دور وذكنز عميرا واه ش ة 
وذتوروذباضيء   20000 بفعزا  دور 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  فسف منتصير عنفوته و) 
22ا  وقيمة دور وذكنز عميرا واه ش ة 
وذتوروذباضيء   20000 بفعزا  دور 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823509.
800I

FIDICOM

STE MIMOUNA MOBILE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDICOM
 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN
 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC
STE MIMOUNA MOBILE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : متجر رقم 
138 وقيمة و فب شيرع والسميعالاة 

وذزهفر 1 - 30000 فيس وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.59711

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   01 وملؤرخ في 
شركة   STE MIMOUNA MOBILE
مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
 138 رقم  متجر  وإلجتميعي  م رهي 
والسميعالاة  شيرع  و فب  وقيمة 
وملغرب  فيس   30000  -  1 وذزهفر 
وذتي  والقتصيد ة  الالزمة  تتاجة 

يشهتهي وملغرب .
ا عين:

وسميعالي  علفي  علي  وذسات ا) 
وقيمة  ومليمفتاة  نجزئة  عنفوته و)  ا 
وذزهرا وذش ة ا وذطيبق وذثيني طريق 
صفرا 30000 فيس وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
نجزئة  افي   2022 أبريل   01 بتيريخ 
ا  وذش ة  وذزهرا  وقيمة  ومليمفتاة 
وذطيبق وذثيني طريق صفرا - 30000 

فيس وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 13 ميي 2022 

نحت رقم 7ا21.

801I

GHIZLANE DOUBLANE

PARA LES PIVOINES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عميرا وذحبتي شيرع محمت 
وذسيدس ، 000ا2، ولجت تا وملغرب
PARA LES PIVOINES شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 

وملفذت 2 حي والمل - 000ا2 ولجت تا 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
19379

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 PARA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.LES PIVOINES
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

.PARAPHARMACIE
وقيمة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وملفذت 2 حي والمل - 000ا2 ولجت تا 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذساتا حنين وملطميطي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا حنين وملطميطي عنفوته و) 
وذثيني  وذطيبق  والتتذس  نجزئة   12

000ا2 ولجت تا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا حنين وملطميطي عنفوته و) 
وذثيني  وذطيبق  والتتذس  نجزئة   12

000ا2 ولجت تا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2022 نحت رقم 27809.
802I

Société marocaine de révision des comptes

CHHIWAT L›KHAYMA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
CHHIWAT L›KHAYMA شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ودريس ولحيرثي بجفور وذبفوبة 

وذرئيساة ذسفق ولجملة ساتي 
عثمين - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3237ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   02
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CHHIWAT L’KHAYMA
غرض وذشركة بإ جيز : مطحم.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذبفوبة  بجفور  ولحيرثي  ودريس 
ساتي  ولجملة  ذسفق  وذرئيساة 
وذباضيء  وذتور   20000  - عثمين 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم   02 شيرع فيس سيرا  عنفوته و) 
720 كيذاففرتاي 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم   02 شيرع فيس سيرا  عنفوته و) 
720 كيذاففرتاي 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 9ا0ا82.

803I

karama conseil

STE SABA GOLD SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس 
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس، 

30000، فيس وملغرب
STE SABA GOLD SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 
ذبسييس عين وذش ف فيس - 

30000 فيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72565
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. SABA GOLD SARL
مصنع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
/ وملجفهروت  /نيجر  وملجفهروت 

والستيرود اوذتصت ر .
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ذبسييس عين وذش ف فيس - 30000 

فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 330  : وذسات محمت بتر مطحيش 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : وذسات عبت والاله وذنمالي 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

0ا3   : مطحيش  سحت  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

مطحيش  بتر  محمت  وذسات 
عنفوته و) ا5 زت ة ا1 حي زاباتا عين 

هيران فيس 30000 فيس وملغرب.
وذنمالي  والاله  عبت  وذسات 
حي   202 زت ة  1ا2  رقم  عنفوته و) 
زباتا عين هيران فيس 30000 فيس 

وملغرب.
عنفوته و)  مطحيش  سحت  وذسات 
حي اود فيس فيس   28 زت ة   11 رقم 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مطحيش  بتر  محمت  وذسات 
عنفوته و) ا5 زت ة ا1 حي زاباتا عين 

هيران فيس 30000 فيس وملغرب
وذنمالي  والاله  عبت  وذسات 
حي   202 زت ة  1ا2  رقم  عنفوته و) 
زباتا عين هيران فيس 30000 فيس 

وملغرب
عنفوته و)  مطحيش  سحت  وذسات 
حي اود فيس فيس   28 زت ة   11 رقم 

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2537/2022.
804I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

CHIADMA  AGRI 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

 CHIADMA AGRI شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور واالد 
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ومروبط, ولجميعة وذ راية واالد 

ومروبط , وقلام وذصفيرا - 023اا 

وذصفيرا وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا37.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   09 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) عثمين بلممفن 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   330

330 حصة ذفيئتا وذسات  ا) جميل 

خنبفبي بتيريخ 09 أبريل 2022.

وذبيز  عزيز  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   330

330 حصة ذفيئتا وذسات  ا) جميل 

خنبفبي بتيريخ 09 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

26 أبريل  والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 0ا1.

805I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

RIF AGROSERVICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

RIF AGROSERVICES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وهت ل , 

داور وذتحيمنة ,شيشياا - 1000ا 

شيشياا وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1391

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 غشت   11 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

وذزييني  مرود  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
500 حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت 

وذسيسنفي بتيريخ 11 غشت 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  بيمنتيتفت  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم 305/2021.
806I

Société marocaine de révision des comptes

SALLE AYAH GESTION
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Société marocaine de révision
des comptes

 Boulevard de la Corniche , 63
 résidence le Yacht, immeuble
 B 5éme étage bureau N° 139 ،
20000، CASABLANCA MAROC
SALLE AYAH GESTION شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ودريس ولحيرثي بجفور وذبفوبة 

وذرئيساة ذسفق ولجملة ساتي 
عثمين - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3239ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SALLE : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.AYAH GESTION
قيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذالفروح ا ولحفالت.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذبفوبة  بجفور  ولحيرثي  ودريس 
ساتي  ولجملة  ذسفق  وذرئيساة 
وذباضيء  وذتور   20000  - عثمين 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم   02 شيرع فيس سيرا  عنفوته و) 
720 كيذاففرتاي 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
صت  ي  وذرحام  عبت  وذسات 
رقم   02 شيرع فيس سيرا  عنفوته و) 
720 كيذاففرتاي 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 053ا82.
807I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

SAV AUTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

SAV AUTO شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا7 نجزئة 
جفوهر وذطيبق 2 - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72531

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SAV  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AUTO
نجيرا   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

محتوت وذسايروت
- شروء اباع قطع غاير وذسايروت.

عنفون ومل ر والجتميعي : ا7 نجزئة 
فيس   30000  -  2 وذطيبق  جفوهر 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذحزيز  عبت  وذتحميني  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.
 500  : عتتين  وذتحميني  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذحزيز  عبت  وذتحميني  وذسات 
إسبيتاي   30000 إسبيتاي  عنفوته و) 

وملغرب.
وذسات وذتحميني عتتين عنفوته و) 
 30000 داور وذ لحة بني اذات نياتيت 

نياتيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذحزيز  عبت  وذتحميني  وذسات 
إسبيتاي   30000 إسبيتاي  عنفوته و) 

وملغرب
وذسات وذتحميني عتتين عنفوته و) 
 30000 داور وذ لحة بني اذات نياتيت 

نياتيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 59ا2.
808I
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fairediversa

IGMAZ
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

fairediversa

 lot kadiria bureau n°27 27

 4eme etage lissasfa casablanca

، 20190، Casablanca maroc

IGMAZ شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : مركز 

وعميل حكامي 26 شيرع مرس 

وذسلطين ش ة 3 وذطيبق 1 

وذتوروذباضيء - 20250 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.350873

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 15 ميرس  وملؤرخ في 

وملسؤاذاة  لوت  شركة   IGMAZ

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

شيرع   26 حكامي  وعميل  مركز 

 1 وذطيبق   3 ش ة  وذسلطين  مرس 

20250 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

وذتي  متص  ذلعجز  تتاجة  وملغرب 

نالنة وربيع من روس ومليل.

ا عين:

وذسات ا) ثمفد ملفك ا عنفوته و) 
بفركفن   1 وقيمة حمزا زت ة تغزات 

وذتوروذباضيء   20053 وذتوروذباضيء 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا  ملفك  وحمت  و فب  وذسات ا) 

وقيمة حمزا زت ة تغزات  عنفوته و) 

 20053 وذتوروذباضيء  بفركفن   1

كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.

ولجمحاة  ونح يد  نم  قت  ا 

 2021 دجنبر   28 بتيريخ  ولختيماة 

شيرع   26 حكامي  وعميل  مركز  افي 

 1 وذطيبق   3 ش ة  وذسلطين  مرس 

20250 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2016 نحت رقم 11016.

809I

GHIZLANE DOUBLANE

LS BUILDING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE

رقم 5 عميرا وذحبتي شيرع محمت 

وذسيدس ، 000ا2، ولجت تا وملغرب

LS BUILDING شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة سماة 

وقيمة شهرزود 1 وذطيبق 3 رقم 13 - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3227ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LS  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BUILDING

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

سماة وقيمة شهرزود 1 وذطيبق 3 رقم 

13 - 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ذشرف  سميرا  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا سميرا ذشرف عنفوته و) 
000ا2   12 رقم  فاال  بيرذافز  زت ة 

ولجت تا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا سميرا ذشرف عنفوته و) 
000ا2   12 رقم  فاال  بيرذافز  زت ة 

ولجت تا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 057ا82.
810I

هفذتتاغ ذفريتي وتفيست

 هولدينغ لوريدي انفيست
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

هفذتتاغ ذفريتي وتفيست
شيرع اود وذكروع رقم 31 حي وذسالم 

، 73000، وذتوخلة وملغرب
 هفذت نغ ذفريتي وتفيست شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
وذ صر وذطيبق 5 رقم 10 وملحيرف - 

20250 وذتور وذباضيء وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.21527

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  ا1 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
 10 رقم   5 زت ة وذ صر وذطيبق   13«
وذباضيء  وذتور   20250  - وملحيرف 
رقم  وذكروع  اود  »شيرع  إلى  وملغرب« 
وذتوخلة   73000  - وذسالم  حي   31

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 815/2022.
811I

H.MANAGEST

 EXPERT EDUCATIONAL

CONSULTING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

H.MANAGEST

 AVENUE KENNEDY IMM

 ESSALAM APPT N° 07 ، 46000،

SAFI MAROC

 EXPERT EDUCATIONAL

CONSULTING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

ولحرية وملت نة ولجت تا - 6000ا 

وسفي وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12771

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 EXPERT EDUCATIONAL  :

.CONSULTING

وذتكفين   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتفجاه ا ونشطة وذتحلام والخرى .

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

6000ا   - ولجت تا  وملت نة  ولحرية 

وسفي وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات عبت ولحق فاكري 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

شيرذفت  ميري  كلفد  وذساتا 

كفرنف : 500 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

فاكري  ولحق  عبت  وذسات 
وسالن  وقيمة   11 وذش ة  عنفوته و) 
6000ا وسفي  51 حي اود وذبيشي  س 

وملغرب.
وذساتا كلفد ميري شيرذفت كفرنف 
وسالن  وقيمة   11 وذش ة  عنفوته و) 
6000ا وسفي  51 حي اود وذبيشي  س 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
فاكري  ولحق  عبت  وذسات 
وسالن  وقيمة   11 وذش ة  عنفوته و) 
6000ا وسفي  51 حي اود وذبيشي  س 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 380.
812I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 SOCIETE MULTISERVICES
REPARATION MOBILE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات
نففيت حصص

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
 SOCIETE MULTISERVICES

REPARATION MOBILE شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

0ا12 زت ة 105 حي وذنفر - 000ا1 
وذ ناطرا وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.52299

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وشحي بي  عالء  نففيت وذسات  ا) 
300 حصة وجتميعاة من أصل 300 

حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت وجيتي 
بتيريخ 28 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 3ا913.
813I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

 SOCIÉTÉ MULTISERVICES
RÉPARATION MOBILE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

تحاين مسير جت ت ذلشركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
 SOCIÉTÉ MULTISERVICES

RÉPARATION MOBILE شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

0ا12 زت ة 105 حي وذنفر - 000ا1 
وذ ناطرا وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.52299
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 أبريل   28 وملؤرخ في 
وجيتي  مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) 

محمت كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 3ا913.
814I

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

FILALA  ALUM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC

FILALA ALUM شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة رقم 
692 ولحتودا - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.33221

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 FILALA ALUM وذفحات  وذشريك 
مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم اعنفون 
 692 رقم  نجزئة  وإلجتميعي  م رهي 
وذ ناطرا وملغرب  000ا1   - ولحتودا 

تتاجة ل : صحفبة والستثمير.
نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
رقم 692 ولحتودا - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) حسن تسكير ا عنفوته و) 
وذ ناطرا  ولحتودا   692 رقم  نجزئة 
كمصفي  وملغرب  وذ ناطرا  000ا1 

 ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

: نجزئة رقم 692 ولحتودا وذ ناطرا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91359.
815I

ste consulting dir SNC 

 RIFI LOUARIAGHLI
TRAVAUX

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

شركة ريفي وذفريغلي ذألعميل ش د 
م م لوت وذشريك وذفحات

 Société RIFI LOUARIAGHLI
 TRAVAUX SARL A ASSOCIE

UNIQUE

وملـ ر والجتميعي: حي و ت سحات 2 

ولحيجب
 100000,00 وذشركة:  رأسمـيل 

درهم

وذـــسجل وذتجيري رقم 699ا5 

ا  حرر  عرفي  ع ت  بم ت�سى   I  /

 10/09/2021 بيلحيجب  فم  سجل 

ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  اضع  ثم 

لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 

وذشريك وذفحات بيلخصيئص وذتيذاة :

ريفي  شركة   : * وذتسماة 

لوت  م  م  د  ش  ذألعميل  وذفريغلي 

وذشريك وذفحات

 SOCIETE RIFI LOUARIAGHLI

 TRAVAUX SARL A ASSOCIE

UNIQUE

* وذشكل وذ يتفني: 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات,

في  ومل ياذة  والجتميعي:  وذهتف   *

وألشغيل وملختلفة / وستيرود ا نصت ر,

* ومل ر والجتميعي : حي و ت سحات 

2 ولحيجب,

وبتتوء  سنة   99  : * وملتا 

من نيريخ وذتسجال وذنهيئي ذلشركة في 

وذسجل وذتجيري,

درهم   100000.00 وذرأسميل:   *

قامة  من  حصة   1000 إلى  م سم 

وذسات  ملكاة  في  كلهي  درهم   100

ودريس وذفريغلي ,

نبتتئ من فينو  وذسنة ومليذاة:   *

 ني ر إلى 31 ديسمبر,

: تسير وذشركة من طرف  *وإلدورا 

غير  ملتا  الذك  وذفريغلي  ودريس 

محتادا, 

ذالحتايطيت   %5  : *وألربيح 

وذ يتفتاة اوذبيقي  رصت افق متواالت 

ولجمع وذحيم وذحيدي, 

II ذ ت ثم وإل توع وذ يتفني ذتى   /

بمكنيس  ذالستثمير  ولجهفي  وملركز 

وذسـجل   15/11/2021 بتيريخ 

وذـتجيري رقم 699ا5.
بمثيبة م تطف ا باــــــــين

816I
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STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB

C2H INDUSTRIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE BOUJAOUB
 IMM 162 APPRT N° 10 AVENUE
 MOHAMED DOUIRI KENITRA ،

14000، KENITRA MAROC
C2H INDUSTRIE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 

ولحسن وذتيني طيبق 8 مكتب 
6 وقيمة مركز والعميل - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
65325

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 C2H  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.INDUSTRIE
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أعميل مختلفة ا وذبنيء
م يال إدورا وذحملايت وذتجيرية أا 

وذصنيعاة.
15 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
ولحسن وذتيني طيبق 8 مكتب 6 وقيمة 
وذ ناطرا  000ا1   - والعميل  مركز 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات حمزا و ت دريس 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : وذسات حمزا و ت دريس 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات حمزا و ت دريس عنفوته و) 
وقيمة   7 زت ة وبن وبي زرع ش ة  3ا 

وتفول 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات حمزا و ت دريس عنفوته و) 
وقيمة   7 زت ة وبن وبي زرع ش ة  3ا 

وتفول 000ا1 وذ ناطرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91398.

817I

ARCHI BENZ

ARCHI BENZ
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ARCHI BENZ

ش ة 15 عميرا وذحلج زت ة بني مرين 

وذطيبق 2 اجتا ، 60000، اجتا 

وملغرب

ARCHI BENZ شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 15 

عميرا وذحلج زت ة بني مرين وذطيبق 2 

اجتا - 60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا393

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ARCHI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.BENZ
مهنتس   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

محميري.
 15 : ش ة  عنفون ومل ر والجتميعي 
عميرا وذحلج زت ة بني مرين وذطيبق 2 

اجتا - 60000 اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : بنزعزاع  تيزور  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  بنزعزاع  تيزور  وذسات 
 2 رقم   1 وذبسمة  وذحرفين زت ة  حي 

60000 اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  بنزعزاع  تيزور  وذسات 
 2 رقم   1 وذبسمة  وذحرفين زت ة  حي 

60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم ا7ا1.
818I

MEDAFCO  CONSULTING

zoyout chaouen -- زيوت 
الشاون

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
zoyout chaouen -- زيفت وذشيان 

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

محمت وذسيدس مجمع علاي أ محل 
رقم 3 ميالبيطي طنجة - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا1269

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 zoyout : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
chaouen -- زيفت وذشيان.

محصرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
بيذحملايت  وذزيت  مطحنة   ، زيتفن 
وملاكيتاكاة، نصناع وذزيفت اوذتهفن 

وذنبيناة اولحافوتاة، احتا والستحيدا 

وذكيملة ملخلفيت وذزيتفن عن طريق 

ثم   ، وذسميد ا نجيرا في زيت زيتفن 

والستيرود اوذتصت ر بشكل عيم.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

محمت وذسيدس مجمع علاي أ محل 
 90000  - طنجة  ميالبيطي   3 رقم 

طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : محمت  حماطة  وغزيل  وذسات 

600 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

.

00ا   : وذساتا وذزهرا بفحجيبت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

بفحجيبت  وذزهرا  وذساتا 

طريق وذ صر وذصغير كلم  عنفوته و) 

طنجة   90000 طنجة  بيرك  منير   8

وملغرب.

محمت  حماطة  وغزيل  وذسات 

طريق وذ صر وذصغير كلم  عنفوته و) 

طنجة   90000 طنجة  بيرك  منير   8

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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محمت  حماطة  وغزيل  وذسات 
طريق وذ صر وذصغير كلم  عنفوته و) 
طنجة   90000 طنجة  بيرك  منير   8

وملغرب
محمت  حماطة  وغزيل  وذسات 
طريق وذ صر وذصغير كلم  عنفوته و) 
طنجة   90000 طنجة  بيرك  منير   8

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 31ا253.
819I

MEDAFCO  CONSULTING

 NORDIS INDUSTRIE
-نورديس انديسطري

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
NORDIS INDUSTRIE -تفرديس 
وتتيسطري شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 
خيذت بن وذفذات وذطيبق وذثيذث رقم 
08 - طنجة - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126909

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
-تفرديس   NORDIS INDUSTRIE

وتتيسطري.
غرض وذشركة بإ جيز : أعميل بنيء 
متنفعة، وذلفوزم اوألداوت وذصنيعاة 
، باع مفود وذبنيء ا والستيرود اوذتصت ر 

بشكل عيم.

12 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
خيذت بن وذفذات وذطيبق وذثيذث رقم 

08 - طنجة - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : عبفبي  و مين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  عبفبي  و مين  وذساتا 
 09 رقم   1 ط  ع3  سلمين  مجمع 
كزتي ة طنجة 90000 طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  عبفبي  و مين  وذساتا 
 09 رقم   1 ط  ع3  سلمين  مجمع 

كزتي ة طنجة 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253392.
820I

MEDAFCO  CONSULTING

بيوفيرميطش -
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MEDAFCO CONSULTING
 AL IRFANE 2, GH4, IMMEUBLE
 47 N° 249 - TANGER ، 90000،

TANGER TANGER
باففيرماطش - شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 شيرع 
خيذت بن وذفذات وذطيبق وذثيذث رقم 
08 - طنجة - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126595

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

باففيرماطش - .

غرض وذشركة بإ جيز : - وذتسمات 

اجماع أعميل نحفيل ومليدا وذحضفية 

ن ت م  اتسفي هي،  طباعي  إلى سميد 

منصيت  إلنشيء  ذلمزورعين  وذتعم 

زروعاة ذلتسمات وذتادي على تطيق 

أي نشيط زروعي  أا كبير،  متفسط   

تايبة عن  يم به لحسيبه أا  ا وذ   تم 

اولحصيد   ، وألرض  انجهيز   ، وذغير 

 ، وملحيصال  انجهيز   ، س  اوذغر  ،

اوستغالل وألرو�سي اوملزورع وذزروعاة 

انرباة اتسفيق وملنتجيت وذزروعاة   ،

سفوء ذالستيرود أا وذتصت ر.

12 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

ن وذفذات وذطيبق وذثيذث رقم  خيذت ب

08 - طنجة - 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ولخنك  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  يء  وألسم

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ولخنك  محمت  ت  وذسا

ورففد   52200 ورففد  ذنهضة  و حي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  سميء  وأل

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ولخنك  محمت  سات  وذ

ورففد   52200 ورففد  وذنهضة  حي 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253066.

821I

fairediversa

SENSLESS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

fairediversa

 lot kadiria bureau n°27 27

 4eme etage lissasfa casablanca

، 20190، Casablanca maroc

SENSLESS شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : مركز 

وعميل حكامي 26 شيرع مرس 

وذسلطين ش ة 3 وذطيبق 1 

وذتوروذباضيء - 20250 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.350823

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 15 ميرس  وملؤرخ في 

وملسؤاذاة  لوت  شركة   SENSLESS

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

شيرع   26 حكامي  وعميل  مركز 

 1 وذطيبق   3 ش ة  وذسلطين  مرس 

20250 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

ذلعجزوذتي  متص  تتاجة  وملغرب 

نالنة وربيع من روس ومليل.

ا عين:

وذسات ا) ثمفد ملفك ا عنفوته و) 
بفركفن   1 وقيمة حمزا زت ة تغزات 

وذتوروذباضيء   20053 وذتوروذباضيء 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ملفك  وحمت  و فب  وذسات ا) 
زت ة   1 حمزا  وقيمة  عنفوته و)  ا 

 20053 وذباضيء  بفركفن  تغزات 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.

ولجمحاة  ونح يد  نم  اقت 

 2021 دجنبر   28 بتيريخ  ولختيماة 

شيرع   26 حكامي  وعميل  مركز  افي 

 1 وذطيبق   3 ش ة  وذسلطين  مرس 

20250 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2016 نحت رقم 10955.

822I

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت وملحيسبة

BONSOINS COMPAGNIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وملستيمنة وذشرقاة ذت نايت 

وملحيسبة

شيرع محمت عبته وقيمة حمزا رقم 

18 مكرر وذطيبق وذثيني رقم 7 ، 

60000، اجتا وملغرب

 BONSOINS COMPAGNIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي فاالج االد 

خفتي رقم 62 طريق ساتي ودريس - 

60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39327

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BONSOINS COMPAGNIE

مركز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والنصيل.

عنفون ومل ر والجتميعي : فاالج االد 

 - 62 طريق ساتي ودريس  خفتي رقم 

60000 اجتا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات وذرمالي تفر وذت ن : 1.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : وذسات وذرمالي تفر وذت ن 
ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذت ن  تفر  وذرمالي  وذسات 
عنفوته و) غير وذبيراد زت ة وبف ولحنيء 

رقم 20 60000 اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذت ن  تفر  وذرمالي  وذسات 
عنفوته و) غير وذبيراد زت ة وبف ولحنيء 

رقم 20 60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 1ا6.
823I

CLE MAISON

CLE MAISON
إعالن متحتد وذ روروت

CLE MAISON
 CENTRE D’AFFAIRE AL HOUDA,
 ROUTE TAOUIMA 4EME ETAGE

 N°C QU. ARRID NADOR ،
62000، NADOR MAROC
CLE MAISON »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: مركز 

والعميل وذهتى، طريق نفيمة وذطيبق 
وذروبع رقم C حي عريض - 62000 

وذنيظفر وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
785ا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وسميعال  شنفف  وذسيدا  باع  وقرور 
سحات  اسمير  نحام  وذحربياي   ،
لجماع حصصهم في وذشركة ذلسات 

ولخفالتي تجام 

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

قبفل وست يذة وذسات شنفف  مي لي: 

وسميعال من منصب تساير وذشركة 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 

وذشركة خيضحة ذلم تضايت  مي لي: 

وذ يتفتاة ولخيصة بيذشركة وملحتادا 

وملسؤاذاة بشريك احات

وذذي  نص على   :  7 ا   6 بنت رقم 

 100.000 وذشركة  رأسميل  مي لي: 

حصة   1000 ل  م سم  درهم 

وذسات  ملك  في  كلهي  وجتميعاة 

ولخفالتي تجام

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

مي لي: تسير وذشركة من طرف وذسات 

ولخفالتي تجام

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1ا7.

824I

CLE MAISON

FONCIERE INFINITY
إعالن متحتد وذ روروت

CLE MAISON

 CENTRE D’AFFAIRE AL HOUDA,

 ROUTE TAOUIMA 4EME ETAGE

 N°C QU. ARRID NADOR ،

62000، NADOR MAROC

FONCIERE INFINITY »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: مركز 

والعميل وذهتى، طريق نفيمة وذطيبق 

وذروبع رقم C حي عريض وذنيظفر - 

62000 وذنيظفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.20137

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وسميعال جماع  وذسات شنفف  بيع 
حصصه في وذشركة ذلسات ولخفالتي 

تجام 
على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 
قبفل وست يذة وذسات شنفف  مي لي: 
وسميعال من منصب تساير وذشركة 
اتحاين وذسات وذىخفالتي تت م مسيرو 

جت تو ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على   :7 ا   6 بنت رقم 
 100.000 وذشركة  رأسميل  مي لي: 
حصة   1000 ل  م سم  درهم 
وذسات  وسم  في  كلهي  وجتميعاة 

ولخفالتي تجام
على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 
تسير وذشركة من قبل وذسات  مي لي: 

ولخفالتي تجام 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 0ا7.
825I

ELYX CONSULTING

URBAN LOFT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ELYX CONSULTING
 5Rue mohammed fakir

 Immeuble Sémiramis-Appt
 n°32-Etage n°10 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
URBAN LOFT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا، شيرع 
وذزرقطفني، وملكتب -15 16 وذطيبق 
6 - 20100 ، وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2707ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. URBAN LOFT
-نشيط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
جماع  اباع  ابنيء  وذح يري  وذتطفير 
أا  وذسكناة  ذالستختوميت  وملبيني 
؛-  وملهناة  أا  وذصنيعاة  أا  وذتجيرية 
نطفير وألرو�سي،   - صف يت ع يرية؛ 
اننفات  ،ان سامهي،  انطفيرهي 
من جماع   ، جماع وملشيريع وذح يرية 
 ، اوذسايحاة   ، وذصنيعاة  وملنشآت 
أا وذترفيهاة   ، اوذسكناة   ، اوذزروعاة 
على  -والستحفول  وذح يروت;  ؛-نجيرا 
اح فق  وذح يروت  اح فق  وألرو�سي 
أاحصص   / أا ولحجم ا   / ا  وذبنيء 
ومللكاة وملشتركة ، اكذذك والستحفول 
على جماع وذسلع اولح فق وذتي قت 
اكذذك   ، ذهي   

ً
أامح ي نبحاة  تشكل 

جماع وذسلع اولح فق وذتي قت نكفن 
؛-  وذشركة  ذتح اق غرض  ضرارية 
شروء وملبيني اباحهي اإدورتهي اإدورتهي ؛.
عنفون ومل ر والجتميعي : 6ا، شيرع 
وذطيبق   16  15- وملكتب  وذزرقطفني، 

6 - 20100 ، وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   20  : وذحلمي  ومل  وذساتا 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 20  : برودا  رشات  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   20  : هكف  نففاق  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   20  : برودا  ومين  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   20  : وذسات  فسف برودا 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا ومل وذحلمي عنفوته و) 37 
زت ة والخفا حي روسين 20000 وذتور 

وذباضيء مغرب.
برودا  رشات  محمت  وذسات 

 5 طيبق  والخفا  زت ة   37 عنفوته و) 
وذتور   20000 روسين  حي   19 ش ة 

وذباضيء مغرب.
حي  وذسات نففاق هكف عنفوته و) 
عين  3ا  رقم   02 زت ة   02 ولحمروء 

وذشق 20000 وذتور وذباضيء مغرب.
 37 عنفوته و)  برودا  ومين  وذسات 
وذتور   20000 زت ة والخفا وملحيريف 

وذباضيء مغرب.
وذسات  فسف برودا عنفوته و) 37 
وذتور   20000 زت ة والخفا وملحيريف 

وذباضيء مغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
برودا  رشات  محمت  وذسات 
 5 طيبق  والخفا  زت ة   37 عنفوته و) 
وذتور   20000 روسين  حي   19 ش ة 

وذباضيء مغرب
حي  وذسات نففاق هكف عنفوته و) 
عين  3ا  رقم   02 زت ة   02 ولحمروء 

وذشق 20000 وذتور وذباضيء مغرب
 37 عنفوته و)  برودا  ومين  وذسات 
وذتور   20000 زت ة والخفا وملحيريف 

وذباضيء مغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823633.
826I

»MIPROS«

»SFBEN«
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

»SFBEN«
12، زت ة سيرية بن زتام، وذطيذق 
وذثيذث، وذش ة 3، وذنخلة، وذتور 
وذباضيء ، 22000، وذتور وذباضيء 

وملغرب
»SFBEN« شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 12، زت ة 
سيرية بن زتام، وذطيذق وذثيذث، 

وذش ة 3، وذنخلة، وذتور وذباضيء - 
22000 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2387ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   23

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.»SFBEN«

وإلنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري اوذتجزيء.

عنفون ومل ر والجتميعي : 12، زت ة 

وذثيذث،  وذطيذق  زتام،  بن  سيرية 

 - وذباضيء  وذتور  وذنخلة،   ،3 وذش ة 

22000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

غنامة  بن  وذفوحت  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

غنامة  بن  وذفوحت  عبت  وذسات 

حي  وذروزي،  تهج   ،7 رقم  عنفوته و) 

وملنير، 000ا2 ولجت تا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

غنامة  بن  وذفوحت  عبت  وذسات 

حي  وذروزي،  تهج   ،7 رقم  عنفوته و) 

وملنير، 000ا2 ولجت تا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823372.

827I

CLE MAISON

E-SAHEL PROMO
إعالن متحتد وذ روروت

CLE MAISON

 CENTRE D’AFFAIRE AL HOUDA,

 ROUTE TAOUIMA 4EME ETAGE

 N°C QU. ARRID NADOR ،

62000، NADOR MAROC

E-SAHEL PROMO »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: مركز 

والعميل وذهتى، طريق نفيمة وذطيبق 

وذروبع رقم C حي عريض وذنيظفر - 

62000 وذنيظفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.17183

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

بيع وذسيدا رشات زتيحي ، شنفف خيذت 

ا شنفف مامفن جنماع حصصهم في 

وذشركة ذلسات ولخفالتي تجام

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

قبفل وست يذة وذسيدا شنفف خيذت، 

وذزتيحي رشات من  ا  مامفن  شنفف 

منصب تساير وذشركة ا تحاين وذسات 

ولخفالتي تجام مسيرو جت تو

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 

ذلم تضايت  وذشركة  نخضع  مي لي: 

لوت  بيذشركيت  ولخيصة  وذ يتفتاة 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات

وذذي  نص على   :  7 ا   6 بنت رقم 
 100.000 وذشركة  رأسميل  مي لي: 

حصة  ل1000  م سم  درهم 

وذسات  ملك  في  كلهي  وجتميعاة 

ولخفالتي تجام

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

تسير وذشركة من قبل وذسات  مي لي: 

ولخفالتي تجام.



9701 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 738.

828I

fiduciaire le point

MAISON CONFORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

fiduciaire le point

 BD OUED OUM RABII N 311

 OULFA CASABLANCA ، 23000،

casablanca maroc

MAISON CONFORT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10,شيرع 

ساتي عبت وذرحمين,بفساجفر 

10,شيرع ساتي عبت 

وذرحمين,بفساجفر 20200 

وذتوروذباضيء وملغرب.

افيا شريك

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.79021

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 07  فذافز 2021 نم وإلعالم 

نفزيع  ا  ذزيري  والن  وذشريك  بففيا 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 أبريل   07 في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :

 6.075  ، مانة ادعتع  وذسات ا) 

حصة .

 ، ذزيري  متهي  صفني  وذسات ا) 

3.562 حصة .

 ، ذزيري  ذفيتجي  ريين  وذسات ا) 

2.363 حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 15 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أكتفبر 2021 نحت رقم 796729.

829I

RIF CONSEIL SARL

NADOR PRO CALLS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

RIF CONSEIL SARL
 ARRIERE RUE TITOUAN 3EM

 ETAGE NADOR، 62000،
NADOR MAROC

NADOR PRO CALLS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 162 شيرع 
ولجيش ومللكي وذطيبق والال وذنيظفر 

- 62000 وذنيظفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
081ا2

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 شتنبر   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NADOR PRO CALLS
غرض وذشركة بإ جيز : وذربو.

عنفون ومل ر والجتميعي : 162 شيرع 
ولجيش ومللكي وذطيبق والال وذنيظفر - 

62000 وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 150.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.500  : وذشيطىء  رجيء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذشيطىء عنفوته و)  وذساتا رجيء 
23 زت ة بيالفريج وقيمة  يسروذ بيبيت 

وذربيط 10050 وذربيط وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذشيطىء  رجيء  وذسات 
وقيمة  يسروذ بيبيت  بيالفريج  زت ة 

وذربيط 10050 وذربيط وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 05 شتنبر 

2020 نحت رقم 2168279.

830I

cabinet fiduciaire zghoud

 IAG SANTE-INSTITUT

 PRIVE DE FORMATION

AUX CARRIERES DE SANTE
إعالن متحتد وذ روروت

cabinet fiduciaire zghoud

 AVE ABI HASSAN CHADILI

 RESIDENCE EDDAI N°2 ،

90010، TANGER MAROC

 IAG SANTE-INSTITUT PRIVE DE

 FORMATION AUX CARRIERES

DE SANTE »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 8ا شيرع 

بيستفر وقيمة ولجسر طيبق 3 - 

90000 طنجة وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.58563

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وست يذة وملسير والدري�سي عبت وذحزيز ا 
تحاين وذساتا سحيد مفنحي وذسبتياي 

مسيرا وذشركة ا ملتا غير محتادا

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

والدري�سي  وذحزيز  عبت  وذسات  تحاين 

عير  ملتا  ذشركة  مففصي  ممثل 

محتادا

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

بتو ة وذسنة وملحيسبتاة من 1  فذافز 

ا نهي تهي ب 30  فتاف من كل سنة.

قرور رقم ا : وذذي  نص على مي لي:

نحاين وذ يتفن والسي�سي ذشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1-47 رقم  بنت 

مي لي: نحاين وذ يتفن والسي�سي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 225ا.

831I

CLE MAISON

RAYAN AGRICOLE
إعالن متحتد وذ روروت

CLE MAISON

 CENTRE D’AFFAIRE AL HOUDA,

 ROUTE TAOUIMA 4EME ETAGE

 N°C QU. ARRID NADOR ،

62000، NADOR MAROC

RAYAN AGRICOLE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: مركز 

والعميل وذهتى، طريق نفيمة وذكيبق 

وذروبع رقم C حي عريض وذنيظفر - 

62000 وذنيظفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

7ا156.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

اشنفف  سحات  سمير  وذسيدا  بيع 

وسميعال جماع حصهم في وذشركة 

ذلسات تجام ولخفالتي

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وسميعال  وذسات  وست يذة  قبفل 

شنفف من منصب تساير وذشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 

ذلم تضايت  وذشركة  نخضع  مي لي: 

لوت  بيذشركيت  ولخيصة  وذ يتفتاة 

وملسؤاذاة وملحتادا بشريك احات.
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وذذي  نص على   :  7 ا   6 بنت رقم 

مي لي: 

رأسميل وذشركة 5000000 درهم 

وجتميعاة  حصة   50000 ل  م سم 

كلهي في ملك وذسات ولخفالتي تجام

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

تسير وذشركة من قبل وذسات  مي لي: 

ولخفالتي تجام 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 736.

832I

nezha elwassi

 LIMONADE DE SIDI

BENNOUR

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نفساع نشيط وذشركة 

nezha elwassi

 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE

 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco

 LIMONADE DE SIDI BENNOUR

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي 39 نجزئة 

فضل هلل ساتي بنفر - 350ا2 

ساتي بنفر وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 21.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميرس   15 في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

ت ل وذبضيئع.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  بنفر  بساتي  والبتتوئاة 

أبريل 2022 نحت رقم ا6.

833I

CLE MAISON

R.Z PROJECT
إعالن متحتد وذ روروت

CLE MAISON

 CENTRE D’AFFAIRE AL HOUDA,

 ROUTE TAOUIMA 4EME ETAGE

 N°C QU. ARRID NADOR ،

62000، NADOR MAROC

R.Z PROJECT »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: مركز 

والعميل وذهتى طريق نفيمة وذطيبق 

وذروبع رقم C حي عريض - 62000 

وذنيظفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.20939

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

جماع  رشات  وذزتيحي  وذسات  بيع 

حصصه في وذشركة ذلسات ولخفالتي 

تجام

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

قبفل وست يذة وذسات وذزتيحي رشات 

اتحاين  وذشركة  تساير  منصب  من 

وذسات ولخفالتي تجام مسيرو جت تو

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص على   :7 ا   6 بنت رقم 
 100.000 وذشركة  روسميل  مي لي: 

حصة   1000 ل  م سم  درهم 

وذسات  ملك  في  كلهي  وجتميعاة 

ولخفالتي تجام

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

تسير وذشركة من قبل وذسات  مي لي: 

ولخفالتي تجام

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 737.

834I

 CABINET COMPTABLE TANNOUCHE

NOUREDDINE

 MATERIAUX
 CONSTRUCTION

BENSALAH
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
TANNOUCHE NOUREDDINE

 N°10 BD SULTAN MY
 M›HAMMED HAY EL HASSANI
BERKANE ، 60300، بركين وملغرب
 MATERIAUX CONSTRUCTION
BENSALAH شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذهتى 
ساتي سلامين شروعة - 63300 

بركين وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.7899

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 03  ني ر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 MATERIAUX CONSTRUCTION
رأسميذهي  مبلغ   BENSALAH
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي حي وذهتى ساتي سلامين 
شروعة - 63300 بركين وملغرب تتاجة 

ل : حل وذشركة.
ا حتد م ر وذتصفاة ب حي وذهتى 
 63300  - شروعة  سلامين  ساتي 

بركين وملغرب. 
ا عين:

ا  بنصيلح  وذت ن  تفر  وذسات ا) 
وذفرح  حي   3 رقم   6 زت ة  عنفوته و) 
 63300 شروعة  سلامين  ساتي 

بركين وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   20 بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 208/2022.
835I

LAARISS

ALTOPIC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
ALTOPIC شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة أبي 
زرع عميرا و إقيمة وذرضفون مكتب 
رقم 7 وذ ناطرا - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
65303

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALTOPIC
غرض وذشركة بإ جيز : إنشيءوت ا 

أعميل متنفعة.
زت ة أبي   : عنفون ومل ر والجتميعي 
زرع عميرا و إقيمة وذرضفون مكتب 
وذ ناطرا  000ا1   - وذ ناطرا   7 رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عزيز عسلي عنفوته و) رقم 
 12050 داور وذتو مة وذصخيروت   55

وذصخيروت وملغرب.



9703 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عزيز عسلي عنفوته و) رقم 

 12050 داور وذتو مة وذصخيروت   55

وذصخيروت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم ا9137.

836I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

 ZAMZAM-TRAVAUX ET

SERVICES
إعالن متحتد وذ روروت

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي وذفتو سيحة وذنال رقم 60 

وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

 ZAMZAM-TRAVAUX ET

SERVICES »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

والمل وذشطر وذثيني رقم ا26 - - 

وذحافن وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

1637ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   18 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 

لوت  شركة  نيسيس  ن رر  مي لي: 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

بتيريخ  عرفي  ع ت  بمفجب  وذفحات 

والجتميعي:  وذنشيط   ،2022/05/18
رأسميل:  وملتحتدا.  وذبنيء  وشغيل 

 1000 إلى  قـسم  درهم   100000,00

حصة من فـئـة 100,00 درهم

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وذبشير  محمت  وذفحات:  وذشريك 

.(SH188707  وذطيذبي

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي:

إلى  يحهتون  اوذتفقاع:  وذتساير 

وذطيذبي  وذبشير  محمت  وذسات: 

 SH188707) ملتا غير محتادا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1379.

837I

FISCALITY CONSULTING CENTER

DARAI EVENTS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38 3EME

 ETAGE APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

DARAI EVENTS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 

با1 ، إقيمة فجفا ، شيرع ولحسن 

2 ، طريق وذصفيرا ، كاليز، مروكش. 

- 0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125389

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   29

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 DARAI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.EVENTS

ممفن   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
حفالت.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع   ، فجفا  إقيمة   ، با1  رقم 
، كاليز،  2 ، طريق وذصفيرا  ولحسن 

مروكش. - 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات  فنس درعي : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات  فنس درعي عنفوته و) داور 
0000ا   783 وذكت ة بفذغرو ب رقم 

مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات  فنس درعي عنفوته و) داور 
0000ا   783 وذكت ة بفذغرو ب رقم 

مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135675.

838I

FIDWAY CONSEIL

TINATRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDWAY CONSEIL
 AVENUE ESSAADIYNE

 RESIDENCE L›OLIVIER 1er
 ETAGE APPT N°2 (EN FACE

 CAFE LA TERRASSE ، 50000،
MEKNES MAROC

TINATRAV شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذبحيش رمل وذتخيسة - 50000 
مكنيس وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
21ا31.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 10 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   TINATRAV وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
رمل  وذبحيش  داور  وإلجتميعي  م رهي 
مكنيس وملغرب   50000  - وذتخيسة 
حل وذشركة قبل والاون   : تتاجة ل 
وجروءوت  ابتو ة  اد ة  بطري ة 

وذتصفاة.
داور  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 50000  - وذتخيسة  رمل  وذبحيش 

مكنيس وملغرب. 
ا عين:

وشطاني  وذكبير  عبت  وذسات ا) 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
داور  عنفوته و)  ا   D458408 رقم 
 50000 وذتخيسة  رمل  وذبحيش 
مكنيس وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   07 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا10.

839I

BENZINA FIRDAOUS

  S.F.A.B EL KHOBZI AGRI
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

 S.F.A.B EL KHOBZI AGRI SARL
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذكرورماة واالد عمرون وذزحالاكة 
وذرميني ولخميسيت - 15150 وذرميني 

وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

389

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 S.F.A.B : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.EL KHOBZI AGRI SARL AU

نرباة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتاوجن  وذتاوجن) .

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذزحالاكة  عمرون  واالد  وذكرورماة 

وذرميني ولخميسيت - 15150 وذرميني 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 30.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات ولخبزي سحات : 300 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  سحات  ولخبزي  وذسات 

داور وذكرورماة واالد عمرون وذزحالاكة 

وذرميني   15150 ولخميسيت  وذرميني 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  سحات  ولخبزي  وذسات 

داور وذكرورماة واالد عمرون وذزحالاكة 

وذرميني   15150 ولخميسيت  وذرميني 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بيذرميني  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 15.

840I

وئتميتاة بفعرفة

STE BOUANANE AGRI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وئتميتاة بفعرفة
رقم9ا زت ة وذتور وذباضيء بفعرفة 
بفعرفة، 61200، بفعرفة وملغرب
STE BOUANANE AGRI شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
عالل بن عبت هللا - 61252 بفعنين 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1071

 15 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. BOUANANE AGRI
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملختلفة- والشغيل  جماع  ا  وذبنيء 
نجهيز والستغالذايت وذفالحاة ا جماع 
جماع  نثبات  وذفالحاة-  والشغيل 
والذايت ولخيصة بيذطيقة وذشمساة 

ا وذطيقيت وملتجتدا.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بفعنين   61252  - عالل بن عبت هللا 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذكريم  عبت  وذسحاتي  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذكريم  عبت  وذسحاتي  وذسات 
 61252 بفعنين  مركز  عنفوته و) 

بفعنين وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذكريم  عبت  وذسحاتي  وذسات 
 61252 بفعنين  مركز  عنفوته و) 

بفعنين وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بفجاج  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 58/2022.
841I

VISION VASTE CONSULTING

MT PROCESS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
MT PROCESS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع أبي 
ولحسن وذشيدلي إقيمة اردا رقم 

2 وذطيبق وذسفلي - 90000 طنجة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
53ا122

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 تفتبر   02
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MT  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROCESS
أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذبنيءوت  بيذبنيء،  متحل ة  اختميت 

وملحتتاة اوألشغيل وملختلفة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
أبي ولحسن وذشيدلي إقيمة اردا رقم 
طنجة   90000  - وذسفلي  وذطيبق   2

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  طيرق  وذحبي�سي  وذسات 
سكن  باتي  إقيمة  ولحسني  وملجمع 
طنجة   90000  81 رقم  ا5  عميرا 

وملغرب.
وذسات وذبترواي محمت عنفوته و) 
وجزتي ة  وذشميذاة  بتراين  حي 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  طيرق  وذحبي�سي  وذسات 
سكن  باتي  إقيمة  ولحسني  وملجمع 
طنجة   90000  81 رقم  ا5  عميرا 

وملغرب
وذسات وذبترواي محمت عنفوته و) 
وجزتي ة  وذشميذاة  بتراين  حي 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   03 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 8592ا2.

842I

وئتميتاة بفعرفة

STE ICHPROD
شركة وذتضيمن

نأسيس شركة

وئتميتاة بفعرفة
رقم9ا زت ة وذتور وذباضيء بفعرفة 
بفعرفة، 61200، بفعرفة وملغرب
STE ICHPROD شركة وذتضيمن

 BIS 113 اعنفون م رهي وإلجتميعي
 LOT EL MASSIRA II BOUARFA -

61200 بفعرفة وملغرب
نأسيس شركة وذتضيمن 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1063
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 22 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وألسي�سي ذشركة وذتضيمن بيملميزوت 

وذتيذاة:

شكل وذشركة : شركة وذتضيمن.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ICHPROD

احتا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وإلتتيج وإلعالني.

 BIS  113  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 LOT EL MASSIRA II BOUARFA -

61200 بفعرفة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة  ا3   : سيرا  وذساتا عالل 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا ولحرمة سماة : 33 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 33  : وذكريم  عبت  عالل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  سيرا  عالل  وذساتا 

بفعرفة   61200 ساتي قيسم   113

وملغرب.

وذساتا ولحرمة سماة عنفوته و) 

بفعرفة   61200 قصر ويش بني كال 

وملغرب.

وذكريم  عبت  عالل  وذسات 

عنفوته و) قصر ويش بني كال 61200 

بفعرفة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  سيرا  عالل  وذساتا 

بفعرفة   61200 ساتي قيسم   113

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 بتيريخ  بفجاج  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 53/2022.

843I

JBE PARTNERS

OLLOQUIEGUI MAROC
إعالن متحتد وذ روروت

JBE PARTNERS
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، وملغرب

OLLOQUIEGUI MAROC »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 183 شيرع 
الي وذحهت مركز تريي رقم 13 وذطيبق 

وألر�سي - 90000 طنجة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.111259

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   09 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

زييدا رأس ومليل
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

باع ولحصص
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وست يذة وملسير 
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
درهم   10000 من  ومليل  رأس  زييدا 

200000 درهم
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
باع اوحت حصة وململفكة من طرف 
ذلسات  وملحمتي  عبتهللا  وذسات 

ميرنين أايفكااكي
على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 
مي لي: وست يذة وملسير وذسات عبتهللا 

وملحمتي
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
100 حصة  زييدا عتد ولحصص من 

إلى 2000 حصة
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
من  ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 
إلى  محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   16 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 251988.
844I

STE TIB COMPT SARL AU

CLINIQUE ALISRAE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير تسماة وذشركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملت ى شيرع وملروبطين ازت ة 

وذبخيري إقيمة بغتودي مكتب رقم 
05 ، 60000، اجتا وملغرب

CLINIQUE ALISRAE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي نجزئة 
وذنصر رقم 209 نجزئة وذنصر رقم 

209 60800 نفريرت وملغرب.
تغاير تسماة وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 5ا9
 بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تغاير   2022 ميرس   17 وملؤرخ في 
 CLINIQUE« من  وذشركة  تسماة 
 DOHA MED« إلى   »ALISRAE

. »IMMO
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بتياريرت بتيريخ 25 ميرس 

2022 نحت رقم 128.
845I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

MAROC FASHION TEXTILE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
 MAROC FASHION TEXTILE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 71 
وذحي وذصنيعي ساتي بفزكري - 

50070 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56189

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. MAROC FASHION TEXTILE

-نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ا  وملنسفجيت  وتفوع  جماع  وتتيج  ا 

وألذبسة 

ا  وملنسفجيت  وتفوع  جماع  -باع 

وألذبسة بيذت ساط 

-والستيرود ا وذتصت ر.
 71 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 - بفزكري  ساتي  وذصنيعي  وذحي 

50070 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا عيئشة ذاثفن : 35 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا شاميء فكالني : 35 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات وسيمة وابروهام : 30 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ذاثفن  عيئشة  وذساتا 
مجمفعة وا زت ة 7 رقم ا72 وذبسينين 

50020 مكنيس وملغرب.

فكالني عنفوته و)  وذساتا شاميء 
 50000 ا زت ة بينريس ذفمفمبي م ج 

مكنيس وملغرب.

وذسات وسيمة وابروهام عنفوته و) 
 50000 والسميعالاة  رييض   791

مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
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عنفوته و)  فكالني  جميل  وذسات 
 50000 ا زت ة بينريس ذفمفمبي م ج 

مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1826.
846I

BUREAU NAJAH

KOUTTI CARE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

BUREAU NAJAH
شيرع وألمير مفالي عبت هللا رقم 17 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

KOUTTI CARE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ولحسن وذثيني رقم ا0 طرفي ة - 

70050 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1539ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KOUTTI CARE
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق .
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - طرفي ة  ا0  رقم  وذثيني  ولحسن 

70050 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : كفتي  فيطمة  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  كفتي  فيطمة  وذساتا 
 85200 مركز مير وذلفت ساتي وفني 

ساتي وفني وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كفتي  فيطمة  وذساتا 
 85200 مركز مير وذلفت ساتي وفني 

ساتي وفني وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1310.
847I

karama conseil

 SOCIETE TRAIN GLACE
BENSSON SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس 
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس، 

30000، فيس وملغرب
 SOCIETE TRAIN GLACE

BENSSON SARL AU شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 30 
نجزئة وذففيء 2 حي ترجس طريق 
صفرا فيس - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72585

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE TRAIN GLACE  :

.BENSSON SARL AU
والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 

اوذتصت ر/ وملتيجرا .
 30 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
طريق  ترجس  حي   2 وذففيء  نجزئة 

صفرا فيس - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات كريم زرهفني خيل : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
خيل  زرهفني  كريم  وذسات 
وذتوذاة  رييض  نجزئة   11 عنفوته و) 
 30000 فيس  ولخطاب  وبن  شيرع 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
خيل  زرهفني  كريم  وذسات 
وذتوذاة  رييض  نجزئة   11 عنفوته و) 
 30000 فيس  ولخطاب  وبن  شيرع 

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2185/2022.
848I

BENZINA FIRDAOUS

 STE JEUX ABDO-POOL
SALR AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

BENZINA FIRDAOUS
FES ، 30000، FES MAROC

 STE JEUX ABDO-POOL SALR
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

هاكلة رقم 5ا7 وذبروشفا وملركز 

وذرميني ولخميسيت - 15150 وذرميني 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

391

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.JEUX ABDO-POOL SALR AU

محل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
أذحيب وذطياذة اأذحيب أخرى 

أشغيل مختلفة اوشغيل مختلفة 

في وذبنيء 

وذتجيرا.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وملركز  وذبروشفا  5ا7  رقم  هاكلة 

وذرميني ولخميسيت - 15150 وذرميني 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

ولخشيني  وذلطاف  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ولخشيني  وذلطاف  عبت  وذسات 

عنفوته و) وذبروشفا وملركز ولخميسيت 

15150 وذرميني وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ولخشيني  وذلطاف  عبت  وذسات 

عنفوته و) وذبروشفا وملركز ولخميسيت 

15150 وذرميني وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذرميني  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 16.

849I

CABINET BEN-YAHIA

LUX DECOR EVENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

CABINET BEN-YAHIA
120، شيرع محمت ولخيمسـ  إقيمة 
وذسالم وذلطيبق وذثيذث رقم ا2ـ  
طنجة ، 90000، طنجة وملغرب

LUX DECOR EVENT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مفالي رشات وقيمة وذشيطئ وذذهبي 
 ب) - 90000 طنجة وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

93ا86.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 أبريل   28 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
فيئز  بسمة  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
أبريل   28 بتيريخ  محسن  وسميء 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253736.

850I

EJM STRATEGIE

EJM STRATEGIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

EJM STRATEGIE
 CASABLANCA CASABLANCA،
20000، CASABLANCA MAROC

 EJM STRATEGIE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 
ركروكة وذكفرتيش وذحميرا 2 وذش ة 

1 وذتور وذباضيء وذتور وذباضيء 
20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.399033
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2021 06  فذافز  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذسات  ا)  فسف  نففيت 
وجتميعاة  حصة   1.000 وذضحاف 
من أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات 
06  فتاف  بتيريخ  اروق   ا)  فنس 

.2021
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

 فذافز 2021 نحت رقم 787239.
851I

FAD CONSULTING

صوفي أدجان�سي
إعالن متحتد وذ روروت

FAD CONSULTING
 rue ROUISSI, Espace ,22

 HOUSSAM 3°Etage, Appt 5,
 Quartier BEAUSEJOUR, Route

 d›El Jadida, Hay Hassani ،
20200، Casablanca MAROC
صففي أدجين�سي »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 62، 
شيرع فيس، نجزئة سهيم، وذرقم ا، 
كيذاففرتاي وذتور وذباضيء - 20150 

وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
39ا78ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   18 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
00ا حصة إجتميعاة  نففيت  مي لي: 

حتاي  صففاة  ذلساتا  مملفكة 
اجيد  عفكيشي  آدم  وذسيدا  ذفيئتا 
عفكيشي بنسبة 200 حصة إجتميعاة 

ذكل اوحت منهمي 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
حتاي  صففاة  وذساتا  إست يذة 
من منصبهي كمسيرا احاتا ذلشركة 
اجيد  عفكيشي  آدم  وذسيدا  اتحاين 
حتاي  صففاة  وذساتا  ا  عفكيشي 

كمسير ن املتا غير محتدا
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ولجتد على تغاير  مصيدقة وذشركيء 
وذ يتفني ذلشركة من شركة  وذشكل 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا من شريك 
وملسؤاذاة  لوت  شركة  إلى  احات 

وملحتادا
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
قرر وذشركيء نحاين وذ يتفن وألسي�سي 

ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
رأسميل وذشركة محتد في مبلغ ميئة 
م سم  درهم   100000 درهم  أذف 
من  إجتميعاة  حصة   1000 إلى 
وذفوحتا  ذلحصة  درهم   100 قامة 
مفزعة بين وذشركيء على وذنحف وآلتي 
: وذساتا صففاة حتاي: 600 حصة 
 200 إجتميعاة وذسات آدم عفكيشي: 
حصة إجتميعاة وذسات جيد عفكيشي: 
وملجمفع:  إجتميعاة  حصة   200

1000 حصة إجتميعاة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 66اا82.
852I

Sté ATM - art tendance management-sarl

 ESPACE AFOUKAL DE
 FORMATION ET DE
COMMUNICATION

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 STE ESPACE AFOUKAL
 DE FORMATION ET DE

COMMUNICATION

شيرع قسف متوح عميرا بن عصمين 

ش ة رقم 02 نيزا ولجت تا 35000 

نيزا.

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات اعنفون م رهي 

والجتميعي 2 شيرع ومل يامة نيهلة 

نيزا 35000 نيزا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا اوذشريك وذفحات، رقم 

وذت اات في وذسجل وذتجيري 6519

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  وعتود  2022نم  وبريل   12

وملسؤاذاة  لوت  ذلشركة  وألسي�سي 

وملحتادا اوذشريك وذفحات.

 شكل وذشركة

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

وذشركة  تسماة  وذفحات.  اوذشريك 

بمختصر  والقتضيء  عنت  متبفعة 

 تسماتهي

 STE ESPACE AFOUKAL

 DE FORMATION ET DE

COMMUNICATION SARL AU

 غرض وذشركة بإ جيز

 وذتكفين اوذتفوصل

 ولختميت

 وذتجيرا ولحرا

شيرع    2 عنفون ومل ر والجتميعي 

ومل يامة نيهلة نيزا 35000 وملتا وذتي 

99 سنة  نأسست من وجلهي وذشركة 
رأسميل

وذشركة 100000 درهم

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

  فسف  اصفيت ا مفوطن وذشركيء 

ومل يامة   2شيرع  عنفوته  وففكيل 

نيهلة نيزا

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

 اصفيت ا مفوطن مسيري وذشركة

شيرع    2 عنفوته  وففكيل   فسف 

ومل يامة نيهلة نيزا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوء ة بتيزا بتيريخ 16/05/2022 

نحت وذرقم 205

853I
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SABAH INFO YOUSSOUFIA

OULHAJ F.D.P
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 
منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب
OULHAJ F.D.P شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 
5 عميرا وذكنتفر - 6300ا وذافسفاة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3351
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OULHAJ F.D.P
غرض وذشركة بإ جيز : حفر وآلبير

أشغيل مختلفة ا وذبنيء
وذتكااف  أجهزا  نركاب  أعميل 

اوذتبر ت.
عنفون ومل ر والجتميعي : ش ة رقم 
5 عميرا وذكنتفر - 6300ا وذافسفاة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات محمت اولحيج : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وذسات محمت وذبفرخي�سي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  اولحيج  محمت  وذسات 
بن  ا315ا  ولجت تا بفشين  وذ رية 

جرير وملغرب.

وذبفرخي�سي  محمت  وذسات 

350ا2  نجزئة حمري   01 عنفوته و) 

ساتي بنفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  اولحيج  محمت  وذسات 

بن  ا315ا  ولجت تا بفشين  وذ رية 

جرير وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

13 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 128.

854I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AFRAH EL AZHAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA

وذرقم 1 وذحميرا 91 وذحي ولحسني 

منط ة وألنشطة والقتصيد ة ، 

6300ا، وذافسفاة وملغرب

AFRAH EL AZHAR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي والمل 

زت ة 16 رقم ا1 مكرر - 6300ا 

وذافسفاة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

7ا28.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

 AFRAH EL وذفحات  وذشريك  لوت 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ   AZHAR

وإلجتميعي حي  درهم اعنفون م رهي 

والمل زت ة 16 رقم ا1 مكرر - 6300ا 

نفقف   : وذافسفاة وملغرب تتاجة ل 

أنشطة وذشركة.

ا حتد م ر وذتصفاة ب حي والمل 
6300ا   - مكرر  ا1  رقم   16 زت ة 

وذافسفاة وملغرب. 

ا عين:
وذسات ا) زهرا وملطمير ا عنفوته و) 
6300ا  ا1  رقم   16 حي والمل زت ة 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذافسفاة 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
: حي والمل زت ة 16 رقم ا1 وذافسفاة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

13 ميي  والبتتوئاة بيذافسفاة بتيريخ 

2022 نحت رقم 130.

855I

CABINET BAHMAD

DOMFABDUP
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إقيمة مروكش بالزو عميرا د 1 ش ة 

ب 21 وذطيبق وذثيني جليز مروكش 

إقيمة مروكش بالزو عميرا د 1 ش ة 

ب 21 وذطيبق وذثيني جليز مروكش، 

0000ا، مروكش وملغرب

DOMFABDUP شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذشرف رقم 779 ش ة 3 - 0000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DOMFABDUP

فنتق   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

 ضم أكثر من 10 أشخيص.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

0000ا   -  3 ش ة   779 وذشرف رقم 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

د بفتت  فيباين  داماناك  وذسات 

وذثيني  ولحسن  شيرع  0ا  عنفوته و) 

ش ة 13 0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

د بفتت  فيباين  داماناك  وذسات 

 2 0ا شيرع ولحسن وذثيني  عنفوته و) 

ش ة 13 0000ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135723.

856I

PLURIDIS

 INNOVOLTA
TECHNOLOGIES
إعالن متحتد وذ روروت

PLURIDIS

ن يطع شيرع بئر أتزرون ا زت ة وذ يئت 

وألشطر عميرا ربو A، وذطيبق وذروبع، 

وذش ة رقم 16 - وملحيريف ، 20370، 

وذتور وذباضيء وملغرب

Innovolta Technologies »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 265 شيرع 

وذزرقطفني رقم 92 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

9369اا.
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بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2021 نم ونخيل  07 دجنبر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
مي لي: وملفوف ة على باع وذسات كميل 
عفود ذكل ولحصص وذتي  متلكهي في 
وذشركة أي 250 حصة : 125-حصة 
ذلسات محمت ونس ملين 125-حصة 

ذلسات جفود ملكي
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
قبفل وست يذة وذسات كميل عفود   -
وذسات  تحاين   - كمسير  منصبه  من 
جفود ملكي ا وذسات محمت ونس ملين 

مسير ن ذلشركة 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
ب100000  ومليل  رأس  نحت ت  نم 
حصة   1000 على   

ً
م سمي درهم، 

متففعة  منهي  ذكل  درهم  ب100 
بمي  ذلشركيء  امخصصة  بيذكيمل 
 ، منهم  كل  مسيهميت  مع   تنيسب 
 ، ملين  ونس  محمت  وذسات   • اهي: 
375حصة • وذسات جفود ملكي ،375 
 ventures united LLC  • حصة 

شركة، 250حصة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 833928.
857I

Dilegis Premium Service

 HARMONY BENNANI
BATIMENT

إعالن متحتد وذ روروت

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
 HARMONY BENNANI

BATIMENT »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 9 شيرع 
بر وتزورن طيبق 11, ش ة 21, وذتور 

وذباضيء - - 20520 وذتور وذباضيء 
وملغرب..

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.380979
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 فبرو ر   18 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وملفوف ة على باع أسهم وذشركة بين 
 250 بيع  وذذي  محمت  بنيني  وذسات 

سهًمي ذلسات أحمت بنيني
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
بنيني  ولجت ت  وذفحات  وملسير  تحاين 

أحمت
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
وملسؤاذاة  لوت  وذشركة  نحفيل 
مسؤاذاة  لوت  شركة  إلى  وملحتادا 

محتادا دوت شريك احات
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

نحت ث وذنظيم وألسي�سي
قرور رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 
من وذنظيمين   8 ا   6 تحت ل ومليدنين 

وألسيساين
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

وملسيهمة
بنت رقم 8: وذذي  نص على مي لي: 

رأس ومليل
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 815573.
858I

PRO BRO CONSULTING

STE EKWAM SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

PRO BRO CONSULTING
 APPT N 502 RÉSIDENCE STYLIA

 02 IMM 20 5ÈME ÉTAGE
 BENSERGAO AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
STE EKWAM SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 280-
280أ وذتار والال وكيد ر ناكنفبفل 
B117/C107 18/1 ففتتي وكيد ر - 

80000 وكيد ر وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55ا51
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   01
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.EKWAM SARL
منحش   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

ع يري
- م يال في وذبنيء ا أعميل متحتدا.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم -280
ناكنفبفل  وكيد ر  والال  وذتار  280أ 
 - وكيد ر  ففتتي   B117/C107  1/18

80000 وكيد ر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : وكريطة  مفذفد  محمت  وذسات 
500 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

.
وذسات ومين وذحيمري : 250 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 250  : وذحيمري  حمزا  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وكريطة  مفذفد  محمت  وذسات 
حي   52 رقم  مزاور  شيرع  عنفوته و) 
 70000 وذحافن   02 وذرملة  خط 

وذحافن وملغرب.
عنفوته و)  وذحيمري  ومين  وذسات 

فرنسي 75000 بيريس فرنسي.
عنفوته و)  وذحيمري  حمزا  وذسات 

فرنسي 75000 بيريس فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وكريطة  مفذفد  محمت  وذسات 

حي   52 رقم  مزاور  شيرع  عنفوته و) 

 70000 وذحافن   02 وذرملة  خط 

وذحافن وملغرب

عنفوته و)  وذحيمري  حمزا  وذسات 

فرنسي 75000 بيريس فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 109857.

859I

REVISCONTROLE

WINBRO COMPANY SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

REVISCONTROLE

 RESIDENCE LE JOYAU 4 - -

 RUE IBNOU AL MOUAATAZ

 20300 BELVEDERE، 20300،

casablanca MAROC

 WINBRO COMPANY SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 23 زت ة 

ماتز - 20120 وذتور وذباضيء وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.133577

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2022 نم وإلعالم  28 أبريل  وملؤرخ في 

بففيا وذشريك عبت هللا ذشكر ا نفزيع 

ذرسم   
ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2022 فبرو ر  ا1  في  وملؤرخ  وإلروثة 

بيذشكل وألتي :

500.ا   ، وذطيهر ذشكر  وذسات ا) 

حصة .

500.ا   ، حسن ذشكر  وذسات ا) 

حصة .

 2.250  ، فيطمة ذشكر  وذسات ا) 

حصة .

 2.250  ، ذشكر  مانة  وذسات ا) 

حصة .
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 26اا82.

860I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

A.V.I  PROMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شيرع وملفحت ن نجزئة والميرا 
وذطيبق والال رقم 02،وذفناتق ، 

93100، وذفناتق وملغرب
A.V.I PROMO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذبيطاف 
زت ة وجت ر وذطيبق والر�سي رقم 8ا - 

93100 وذفناتق وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
7اا31

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 A.V.I  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PROMO
منحش   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

ع يري 
- تجيرا والذفمنافم،

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذبيطاف زت ة وجت ر وذطيبق والر�سي 

رقم 8ا - 93100 وذفناتق وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : والصريحي  وذايس  وذسات 
حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذايس والصريحي عنفوته و) 
ا13  حي بيب سبتة زت ة سبتة رقم 
 93100  11 ش ة  ولخيمس  وذطيبق 

وذفناتق وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذايس والصريحي عنفوته و) 
ا13  حي بيب سبتة زت ة سبتة رقم 
 93100  11 ش ة  ولخيمس  وذطيبق 

وذفناتق وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   18 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا105.

861I

CENTRE DE GESTION TINGHIR 

SAADIA JABIR DE L›ART
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CENTRE DE GESTION TINGHIR
 N°360 AVENUE MOHAMED
 V TINGHIR TINGHIR، 45800،

TINGHIR MAROC
SAADIA JABIR DE L›ART شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي و ت 
ولحيج علي ننغير - 5800ا ننغير 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1925

 29 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021  فتاف 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SAADIA JABIR DE L’ART
والتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذفني
ننظام ولحفالت.

حي و ت   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ننغير  5800ا   - ننغير  علي  ولحيج 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 20.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا سحت ة جيبر : 200 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  جيبر  سحت ة  وذساتا 
5800ا  ننغير  علي  ولحيج  و ت  حي 

ننغير وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  جيبر  سحت ة  وذساتا 
5800ا  ننغير  علي  ولحيج  و ت  حي 

ننغير وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
12  فذافز  بتيريخ  بتنغير  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم -.
862I

STE FICOGEMISS

 STE OSLAF IMPORT &
EXPORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

STE FICOGEMISS
12 وذطيبق وذسفلي حي بيم، 33250، 

ميسفر وملغرب
 STE OSLAF IMPORT & EXPORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

- 33300 أاطيط ولحيج وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2173

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. OSLAF IMPORT & EXPORT

والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 

ا وذتصت ر.

عنفون ومل ر والجتميعي : حي وذسالم 

- 33300 أاطيط ولحيج وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات ذف يري عبت ولحق 

حصة ب امة 100,00 درهم ذلحصة .

وذسات وسلي محمت أاقتار : 500 

حصة ب امة 100,00 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ولحق  عبت  ذف يري  وذسات 
كيفي فن  300ا8  فرنسي  عنفوته و) 

فرنسي.
أاقتار  محمت  وسلي  وذسات 
أاركفن   13660 فرنسي  عنفوته و) 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ولحق  عبت  ذف يري  وذسات 
كيفي فن  300ا8  فرنسي  عنفوته و) 

فرنسي
أاقتار  محمت  وسلي  وذسات 
أاركفن   13660 فرنسي  عنفوته و) 

فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  ببفملين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 85.

863I
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7P CONSEIL

ELAGHABAZ
إعالن متحتد وذ روروت

7P CONSEIL

ش ة رقم ا0 رقم ا7 زواية شيرع 

فرحت حشيد اشيرع غيتتي حي 

وذ تس ، 80000، وكيد ر وملغرب

ELAGHABAZ »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: ش ة 
رقم ا0 رقم ا7 زواية شيرع فرحيت 

حشيد ا شيرع غيتتي حي وذ تس - 

80000 وكيد ر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

6039ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
وذهبيزي  عمر  وذسات  ففت  مي لي: 

ذلسات حسن وذحكات جماع حصصه 

حصة   500 اعتدهي  والجتميعاة 

وجتميعاة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

من  وذهبيزي  عمر  وذسات  وست يذة 

منصبه كمسير ذلشركة 

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وذسات حسن وذحكات كمسير 

جت ت ذلشركة

على  وذذي  نص  ا:  رقم  قرور 

هف  وذحكات  حسن  وذسات  مي لي: 

ذلشركة  وذفحات  وذ يتفني  وملمثل 

ذتى والدوروت وذحمفماة ا ولخيصة ا 

كذوذك والبنيك اوملؤسسيت ومليذاة 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وألسي�سي  وذ يتفن  نحاين  ا  تحت ل 

ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 109862.

864I

LAHJOUJICAPITAL

JAWAHARTE OULFA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

LAHJOUJICAPITAL
 BD EMILE ZOLA RES AL

 KARAM CASABLANCA، 40450،
CASABLANCA MAROC

JAWAHARTE OULFA شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 22 زت ة 
راي�سي فضيء حسيم طيبق 3 ش ة 
رقم 5 بفساجفر طريق ولجت تا - 

0ا205 وذتوروذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.388505

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 أكتفبر   08 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
 DALIA وذسات  ا)  نففيت 
وجتميعاة  حصة   KHADRA 200
حصة ذفيئتا وذسات   200 من أصل 
 09  ا) AMINE BOUDRIKA بتيريخ 

فبرو ر 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 09 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 9ا8120.

865I

FADIFISC

BTR IM- EX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FADIFISC
شيرع ومل يامة رقم 2 وذطيبق والال 

عميرا ومزيل ا وذزركتي وكيد ر 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، وكيد ر وملغرب
BTR IM- EX شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 19 
عميرا بفتغراشت شيرع وذفئيم - 

80000 وكيد ر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

51165

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   17

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 BTR  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.IM- EX

وسترود ا   : غرض وذشركة بإ جيز 

نصت ر.
 19 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 - وذفئيم  شيرع  بفتغراشت  عميرا 

80000 وكيد ر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات وبروهام بفتغراشت : 170 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 170  : وذزرهفني  افيء  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 165  : وذسات محمت بفتغراشت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذزهروء  فيطمة  وذساتا 

بفتغراشت : 165 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .

بفتغراشت  وسميعال  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   165  :

ذلحصة.

 165  : وذسات ودريس بفتغراشت 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

بفتغراشت  وبروهام  وذسات 

وذهتى   19 رقم  ه  بلفك  عنفوته و) 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب.

وذزرهفني عنفوته و)  وذساتا افيء 

بلفك ه رقم 19 وذهتى وكيد ر 80000 

وكيد ر وملغرب.

بفتغراشت  محمت  وذسات 

ميريني   01 رقم   32 عميرا  عنفوته و) 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب.

وذزهروء  فيطمة  وذساتا 
بفتغراشت عنفوته و) زت ة 15ا رقم 

16 حي وذنهضة وكيد ر 80000 وكيد ر 

وملغرب.

بفتغراشت  وسميعال  وذسات 

 1RUE MAURICE عنفوته و) 

BERTEAU 95870 BEZON فرنسي.

بفتغراشت  ودريس  وذسات 

وذهتى   19 رقم  ه  بلفك  عنفوته و) 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

بفتغراشت  محمت  وذسات 

ميريني   01 رقم   32 عميرا  عنفوته و) 

وكيد ر 80000 وكيد ر وملغرب

بفتغراشت  وسميعال  وذسات 

 1RUE MAURICE عنفوته و) 

BERTEAU 95870 BEZON فرنسي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   19 بتيريخ  بيكيد ر  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 27ا109.

866I

Dilegis Premium Service

KENI PROJECTS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Dilegis Premium Service

 Angle Rue D›alger Et 2,Rue

 Abou Bakr Al Baklani 3ème

 étage, Appt 11, Casablanca

 20070، 20070، Casablanca

Maroc

KENI PROJECTS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 شيرع أبف 

بكر وذبيقالني، طيبق 3, مكتب رقم 

11, - 20070 وذتور وذباضيء وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا25ا5

 19 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 KENI  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.PROJECTS

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء وألخرى.

شيرع   2  : عنفون ومل ر والجتميعي 

أبف بكر وذبيقالني، طيبق 3, مكتب رقم 

11, - 20070 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : زكرييء  وذفردي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  زكرييء  وذفردي  وذسات 

20070 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  زكرييء  وذفردي  وذسات 

20070 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 16199.

867I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

HOME DENIZLI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

شيرع وملفحت ن نجزئة والميرا 
وذطيبق والال رقم 02،وذفناتق ، 

93100، وذفناتق وملغرب
HOME DENIZLI شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

محمت ولخيمس عميرا وذفناتق 18 
وذطيبق والر�سي وذرقم 21 - 93100 

وذفناتق وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

37ا31
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 HOME : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.DENIZLI
-وذتيجر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
بيالستيرود  وذذي   فم  وذفساط  أا 

اوذتصت ر.
-باع انفزيع وذبطيتايت وذصففاة..
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 18 وذفناتق  ولخيمس عميرا  محمت 
 93100  -  21 وذطيبق والر�سي وذرقم 

وذفناتق وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 50  : عميراش  مصطفى  وذسات 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
50 حصة   : وذسات محمت وملروبط 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عميراش  مصطفى  وذسات 

زت ة  دواد  محمت  شيرع  عنفوته و) 

درعة رقم 13 93000 نطفون وملغرب .

عنفوته و)  وملروبط  محمت  وذسات 

شيرع وبف نميم زت ة والميم ميذك رقم 

0ا 93000 نطفون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عميراش  مصطفى  وذسات 

زت ة  دواد  محمت  شيرع  عنفوته و) 

درعة رقم 13 93000 نطفون وملغرب

عنفوته و)  وملروبط  محمت  وذسات 

شيرع وبف نميم زت ة والميم ميذك رقم 

0ا 93000 نطفون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   18 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 3ا10.

868I

manouzi 

Lecoinintime
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

manouzi

 casablanca ، 20000، casablanca

MAROC

Lecoinintime شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 

ولحرية وذطيبق 5 ش ة رقم 5 وذتور 

وذباضيء - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3083ا5

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.Lecoinintime
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذتجمال  امستحضروت  وذحطفر 

بيذتجزئة.
10 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وذتور   5 ش ة رقم   5 ولحرية وذطيبق 
وذباضيء  وذتور   20000  - وذباضيء 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : علفش  و فب  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  علفش  و فب  وذسات 
رقم   6 إقيمة روقاة بلفك أاه عميرا 
وذباضيء  وذتور  محراف  ساتي   6

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  علفش  و فب  وذسات 
رقم   6 إقيمة روقاة بلفك أاه عميرا 
وذباضيء  وذتور  محراف  ساتي   6

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 139ا82.
869I

CORPOCONSULT SARL

فلورابا
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

CORPOCONSULT SARL
 RUE BANAFSAJ RES YASAMINE

 B N° 18 BEAUSEJOUR
 CASABLANCA، 20200،
CASABLANCA MAROC

فلفروبي
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 شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 18 ا 20 
زت ة زوالغ أكتول 10190 وذربيط 

وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.151583

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 ميرس   16 وملؤرخ في 
باطة  مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) 

ذالى كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 755ا12.
870I

nezha elwassi

RM CENTER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .60

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
RM CENTER شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

س روط نجزئة وبينيل رقم 2 وقيمة 
ذافين ش ة رقم 23 بيملحريف نمت ت 

- 70ا20 وذتور وذبضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
88191ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 
 RM شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
 100.000 رأسميذهي  مبلغ   CENTER
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وقيمة   2 رقم  وبينيل  نجزئة  س روط 
ذافين ش ة رقم 23 بيملحريف نمت ت - 
70ا20 وذتور وذبضيء وملغرب تتاجة ل 

: نفقف نيم ذنشيط وذشركة.
شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وقيمة   2 رقم  وبينيل  نجزئة  س روط 

23 بيملحريف نمت ت  ذافين ش ة رقم 
- 70ا20 وذتور وذباضيء وملغرب. 

ا عين:
ا  عبياي  ولجلال  عبت  وذسات ا) 
ب  وسكيلي  س روط  شيرع  عنفوته و) 
70ا20  وملحريف   23 5 ش ة  وذطيبق 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 6ااا82.

871I

LAARISS

ALTA INGERNIERIE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LAARISS
 rue aguelmane sidi ali app 2 20
 AGDAL RABAT ، 10090، RABAT

MAROC
ALTA INGERNIERIE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 8ا شيرع 
أبف بكر وذصت ق إقيمة إ مين مكتب 

2 وذ ناطرا - 000ا1 وذ ناطرا 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
65305

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ALTA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.INGERNIERIE

غرض وذشركة بإ جيز : إنشيءوت ا 

أعميل متنفعة.

8ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

أبف بكر وذصت ق إقيمة إ مين مكتب 2 

وذ ناطرا - 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عزيز عسلي عنفوته و) رقم 

 12050 داور وذتو مة وذصخيروت   55

وذصخيروت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عزيز عسلي عنفوته و) رقم 

 12050 داور وذتو مة وذصخيروت   55

وذصخيروت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91375.

872I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

GOVAST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شيرع مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 

2609 ، 0000ا، مروكش وملغرب

GOVAST شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 57 شيرع 

مفريتيتاي صنتاق وذبر ت 2609 - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125517

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GOVAST

تشغال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ذلمركبيت  وذشحن  محطيت 

وإلذكتراتاة

57 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 -  2609 وذبر ت  صنتاق  مفريتيتاي 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 Michael Patrick وذسات 

ب امة  حصة   DEMPSEY : 1.000

100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 Michael Patrick وذسات 

وذفال يت   -  -  - عنفوته و)   DEMPSEY

وملتحتا وألمريكاة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

 Michael Patrick وذسات 

ذفال يت   -  -  - عنفوته و)   DEMPSEY

وملتحتا وألمريكاة 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135809.

873I
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Rent Car Hay Al Ikhlass Sarl

 RENT CAR HAY AL IKHLASS
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

Rent Car Hay Al Ikhlass Sarl
وذنيظفر وذنيظفر، 62000، وذنيظفر 

وملغرب
 RENT CAR HAY AL IKHLASS

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

 Av اعنفون م رهي وإلجتميعي
 AIT Oulicheck Imm.Ikhlass 9

 Garage N°8 Qt Al Ikhlass Nador
62000 - وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
087ا2

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 RENT : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.CAR HAY AL IKHLASS SARL
 Location : غرض وذشركة بإ جيز
 et Location -Bail de vehicules

.automobiles
 Av AIT  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 Oulicheck Imm.Ikhlass 9 Garage
 N°8 Qt Al Ikhlass Nador - 62000

وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 2.500  : وذزكتفني  وحمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات عبت هللا وذزكتفني : 2.500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وحمت وذزكتفني عنفوته و) 
وذتيظفر 62000 وذنيظفر وملغرب.

وذزكتفني  هللا  عبت  وذسات 
وذنيظفر   62000 وذنيظفر  عنفوته و) 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وحمت وذزكتفني عنفوته و) 

وذنيظفر 62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1750.
874I

إئتميتايت وذتريفش

 Société BASSAME
COSMETIQUE SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

إئتميتايت وذتريفش
شيرع عالل بن عبت هللا رقم 8ا ص 
ب 682، 92000، وذحروئش وملغرب

 Société BASSAME
COSMETIQUE SARL AU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ولجزوئر رقم 10 مكرر - 92000 

وذحروئش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6831

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 Société : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
 BASSAME COSMETIQUE SARL

.AU

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 Commercialisation de produits

cosmétique
Parfumerie

.Travaux divers
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 92000  - مكرر   10 رقم  ولجزوئر 

وذحروئش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات ولحسفني  فسف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ولحسفني  فسف  وذسات 
عنفوته و) شيرع ولحسن وذثيني وقيمة 
 92000  2 رقم   1 وذطيبق  وذيرمفك 

وذحروئش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ولحسفني  فسف  وذسات 
عنفوته و) شيرع ولحسن وذثيني وقيمة 
 92000  2 رقم   1 وذطيبق  وذيرمفك 

وذحروئش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 والبتتوئاة بيذحروئش بتيريخ 

2022 نحت رقم 517.
875I

MAISON BEN HI CAR

MAISON BEN HI CAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MAISON BEN HI CAR
 RDC N° 158 LOTS BENNIS RET
 AIN CHEKF FES. ، 30000، FES

MAROC
MAISON BEN HI CAR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 
رقم 158 نجزئة بنيس طريق عين 
وذش ف فيس - 3000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72589

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. MAISON BEN HI CAR

نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.

عنفون ومل ر والجتميعي : إقيمة رقم 

158 نجزئة بنيس طريق عين وذش ف 

فيس - 3000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   5.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 

عين  بنيس  نجزئة   103 عنفوته و) 

وذسمن فيس 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 

عين  بنيس  نجزئة   103 عنفوته و) 

وذسمن فيس 30000 فيس وملغرب

 60 وذسات ففود حمامز عنفوته و) 

 30000 بيب وذغفل ظهر وملهروز فيس 

فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2188.

876I
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SOMIGEC

STÉ ORIENTAL FAHAMA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

SOMIGEC

 Bd Allal El Fassi, Immeuble 1 N°

7، 35000، Taza Maroc

Sté Oriental Fahama شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وألمل، قطحة رقم 1393، - 35000 

نيزا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

5اا3.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 Sté Oriental وذفحات  وذشريك 

 10.000 رأسميذهي  مبلغ   Fahama

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

 -  ،1393 رقم  قطحة  وألمل،  نجزئة 

أزمة   : نيزا وملغرب تتاجة ل   35000

وقتصيد ة اميذاة.

نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 35000  - نيزا   ،1393 قطحة  وألمل، 

نيزا وملغرب. 

ا عين:
ا  زعرواي  رضفون  وذسات ا) 
عنفوته و) نجزئة وألمل، بلفك 2، رقم 

120 35000 نيزا وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

م ر  بحنفون  وذفثيئق  اجفد  محل   :

وذشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 213.

877I

fidu_farabi

 SOCIETE RESTAURANT
RESTILHAM

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

fidu_farabi
رقم 9 زت ة سبع عافن شيرع سفسة 
زهفر 2 فيس ، 30000، فيس وملغرب

 SOCIETE RESTAURANT

RESTILHAM شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا1 زت ة 

محمت ولحايني م.ج - 30000 فيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7ا725

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SOCIETE RESTAURANT  :

.RESTILHAM

م هى   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

امطحم.
زت ة  ا1   : عنفون ومل ر والجتميعي 

فيس   30000  - محمت ولحايني م.ج 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 880.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 -

00اا   : وحمت  وملالح  بن  وذسات 

ب امة 100 درهم.

00اا   : وذهيم  وملالح  بن  وذساتا 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بن وملالح وحمت عنفوته و) 
1زت ة وبي حنافة رقم 3 30000 فيس 

وملغرب.
وذساتا بن وملالح وذهيم عنفوته و) 
 3 وذطيبق  بالل  وقيمة  وفني  زت ة  ا 

ش ة 9 90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات بن وملالح وحمت عنفوته و) 
1زت ة وبي حنافة رقم 3 30000 فيس 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 95/22ا2.
878I

fiduazizi

ICE PINA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

fiduazizi
شيرع عمر وملختير حي وذ تس شيرع 
عمر وملختير حي وذ تس، 7000، 

وذحافن وملغرب
ICE PINA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 

وذصنيعاة وملر�سى 93 وملر�سى وذحافن 
- 70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1583ا

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ICE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PINA
محيلجة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملأكفالت  منتجيت  اتحزيز  انحفيل 
صات   ، وألسميك  وذبحرية.نجيرا 
وذبحر.تشغال احتا ذلتجمات.نجمات 

جماع وملفود وذغذوئاة....ولخ.
وملنط ة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
93 وملر�سى وذحافن  وذصنيعاة وملر�سى 

- 70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : واقاتي  وبروهام  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  واقاتي  وبروهام  وذسات 
رقم  فاال  وذبحر  وقيمة  وذنهضة  حي 
وذحافن   70000 وذحافن  وملر�سى  7ا 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  واقاتي  وبروهام  وذسات 
رقم  فاال  وذبحر  وقيمة  وذنهضة  حي 
وذحافن   70000 وذحافن  وملر�سى  7ا 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1338/2022.
879I

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

MADAATIR INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
وستتروك خطٍإ

وستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
MADAATIR INVEST شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
 اعنفون م رهي وإلجتميعي مت نة 
وذففيق G رقم اG 119 وذحافن - 

70000 وذحافن وملغرب.
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 إستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة عتد 5692 بتيريخ 01 

دجنبر 2021.
بم ت�سى قرور وذشريك   : بتال من 
 2021 أكتفبر   28 وذفحات وملؤرخ في 

نمت وملصيدقة على 
بنز نة  أسميء  وذساتا  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   1000
محمت  وذسات  ذفيئتا  حصة   1000
أمين ت روطي بتيريخ 08 أكتفبر 2021
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 3507/2021
وذشريك  قرور  بم ت�سى   :   رأ 
 2021 أكتفبر   28 وذفحات وملؤرخ في 

نمت وملصيدقة على 
نففيت وذسات محمت أمين ت روطي 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   1000
حصة ذفيئتا وذساتا أسميء   1000

بنز نة بتيريخ 08 أكتفبر 2021 
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 3507/2021
وذبيقي بتان تغاير.

880I

CABINET OURIAGHLI & ASSOCIE

 CENTRE D’AFFAIRES
BOKRIM

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 CABINET OURIAGHLI &
ASSOCIE

 8avenue ABDERRAHMAN EL
 YOUSFI, IMM CBC-CASTILLA

 BUSINESS CENTRE- étage 08 n°
90010 ، 38، طنجة وملغرب

 CENTRE D’AFFAIRES BOKRIM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 21 إقيمة 
وذشياية، شيرع  فسف إبن نيشفين، 

حي رشات رضي - 90010 طنجة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا5ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   07

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. CENTRE D’AFFAIRES BOKRIM

نأجير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اتشغال وذح يروت وململفكة أا وملؤجرا 

؛ إنشيء وألعميل وذتجيرية انفطانهي.

عنفون ومل ر والجتميعي : 21 إقيمة 

وذشياية، شيرع  فسف إبن نيشفين، 

طنجة   90010  - رضي  رشات  حي 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 C&B GROUPE وذشركة 

HOLDING : 500 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .

 500  : محمت  حجيجي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 C&B GROUPE وذشركة 

 avenue عنفوته و)   HOLDING

 Mohamed V n° 23 étage 04

90100 طنجة وملغرب.

عنفوته و)  محمت  وذسات حجيجي 

 06 إقيمة تفر وذطيبق  شيرع شيناال، 
وذتور  ا2003  وذنخال  حي   09 رقم 

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذكريم  عبت  بفكافض  وذسات 

عنفوته و) شيرع مهتمة غيتتي إقيمة 
وذ تس ا1 وذطيبق 6 رقم 67 90000 

طنجة وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر  ا1  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 250961.
881I

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

MADAATIR INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
MADAATIR INVEST شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مت نة 
وذففيق G رقم اG 119 وذحافن - 

70000 وذحافن وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
1ا337.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 08 أكتفبر 2021 نم تحاين 
ودرور  مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) 

خفذة كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 3507/2021.
882I

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
وستتروك خطٍإ

وستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
 ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
 F اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك 

رقم 786 وذفكيذة 1 وذحافن - 70000 
وذحافن وملغرب.

 إستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة عتد 5692 بتيريخ 01 

دجنبر 2021.
بم ت�سى قرور وذشريك   : بتال من 
 2021 أكتفبر   08 وذفحات وملؤرخ في 

نمت وملصيدقة على 
نففيت وذساتا أسميء بنز نة 100 
حصة ذفيئتا   100 حصة من أصل 
وذسات محمت أمين ت روطي بتيريخ 08 

أكتفبر 2021 
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 3506/2021
وذشريك  قرور  بم ت�سى   :   رأ 
 2021 أكتفبر   08 وذفحات وملؤرخ في 

نمت وملصيدقة على 
نففيت وذسات محمت أمين ت روطي 
حصة   100 أصل  من  حصة   100
بتيريخ  بنز نة  وذساتا أسميء  ذفيئتا 

08 أكتفبر 2021 
بيملحكمة  وذ يتفني  وال توع  نم 
تفتبر   17 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 
وذبيقي بتان تغاير.

883I

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

MADAATIR INVEST
إعالن متحتد وذ روروت

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
MADAATIR INVEST »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: مت نة 

وذففيق G نجزئة 1194G وذحافن - - 
وذحافن وملغرب .

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

1ا337.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
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قرور رقم قرور 01: وذذي  نص على 

مي لي: قبفل وست يذة مسير

قرور رقم قرور 02: وذذي  نص على 

مي لي: تحاين مسير جت ت ذلشركة

قرور رقم قرور 03: وذذي  نص على 

مي لي: وذرفع من رأسميل وذشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم بنت 01 : وذذي  نص على 

قبفل وست يذة وملسير وذساتا  مي لي: 

خفذة ودرور من منصبهي ولحيلي 

02: وذذي  نص على  بنت رقم بنت 

بنز نة  أسميء  وذساتا  تحاين  مي لي: 

كمسير جت ت ااحات ذلشركة 

بنت رقم بنت 03 : وذذي  نص على 

مي لي: نم رفع رأسميل وذشركة بمبلغ 

من  أي  درهم«  »900000ا  قتره 

 5000000« إلى  درهم«   100000«

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1380/2022.

884I

ACCOMPT CONSULTING

 COMPANY OF TRANSPORT
 ESPANISH MAROC HOME

DELIVERY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD MOHAMED ABDOU N° 18

 BIS RESIDENCE HAMZA 3EME

 ETAGE BUREAU N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

 COMPANY OF TRANSPORT

 ESPANISH MAROC HOME

DELIVERY شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مسجت 

عبت هللا وبن عمر رقم 3 اجتا - 

60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39369

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 COMPANY OF TRANSPORT

 ESPANISH MAROC HOME

. DELIVERY

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع على حسيب وذغير.

مسجت   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - اجتا   3 رقم  عمر  وبن  هللا  عبت 

60000 اجتا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : بفبف  وذسات عبت رحام 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبت رحام بفبف عنفوته و) 

نيم  نيم  بير  وملتتاة  ولحمي ة  مركز 

صفرا 60000 اجتا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات مصطفى أسكفر عنفوته و) 

35رقم1اجتا  زت ة  علي  وملير  حي 

60000 اجتا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 690.

885I

comptoir expertise du maroc

M DUE SERVICE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
M DUE SERVICE SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم 61 

شيرع الذة  يقفت وذرقم 39 وذطيبق 1 
مركز والعميل اوحة وذتور وذباضيء - 

20120 وذتور وذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
239ا37.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميرس   25 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
بفشحاب  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   500 فيضلي 
أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

محمت عزا بتيريخ 25 ميرس 2022.
مصطفى  وذسات  ا)  نففيت 
من  وجتميعاة  حصة   500 اكيني 
وذسات  ذفيئتا  حصة   1.000 أصل 
ميرس   25 عزوذت ن بيدي بتيريخ   ا) 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 29 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 15566.
886I

COMPTAFFAIRES

AUSCULTECH MAGHREB
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 AUSCULTECH MAGHREB

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

فلسطين ا ولحرية 1 وذطيبق 1 رقم 2 

وملحمت ة - 20800 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

30575

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا1 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AUSCULTECH MAGHREB

ختمة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والستشيروت وإلدورية.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
فلسطين ا ولحرية 1 وذطيبق 1 رقم 2 

وملحمت ة - 20800 وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات غيزي جميل وذت ن : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذت ن  جميل  غيزي  وذسات 

وملحمت ة   20800 كنتو  عنفوته و) 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذت ن  جميل  غيزي  وذسات 

وملحمت ة   20800 كنتو  عنفوته و) 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 932.
887I

BUSINESS CENTER.COM

SERITEX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

BUSINESS CENTER.COM
شيرع عبت وملفمن رقم 236 إقيمة 

ف 8 وذطيبق وذثيني رقم 6 ، 20390، 
وذتوروذباضيء وملغرب

SERITEX شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 
كريم وحمت مكفور بيب ب وقيمة 

رقم 1 عين وذسبع - 20253 وذتور 
وذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.38038
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 نم نحفيل  11 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
ب  بيب  مكفور  وحمت  كريم  »وقيمة 
 20253  - وذسبع  عين   1 رقم  وقيمة 
»مجمع  إلى  وملغرب«  وذباضيء  وذتور 
ولخير وقيمة و متخل 21 طيبق سفلي 
وذتور وذباضيء  70ا20   - عين وذشق 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 525ا82.
888I

SOMADINCO

REGAL INVEST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SOMADINCO
إقيمة ميجفرل عميرا B رقم2 

حي وذ تس وذبرتف�سي ، 20610، 
وذتوروذباضيء وملغرب

REGAL INVEST شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مجمفعة 
وذت تم 12.17 وذطيبق 2 وذبرتف�سي - 

20610 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3ا31ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 REGAL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.INVEST
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
عنفون ومل ر والجتميعي : مجمفعة 
2 وذبرتف�سي -  12.17 وذطيبق  وذت تم 

20610 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
عبت وذحي : 1.000 حصة ب امة 100 

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
شيرعع وذ تس  عبت وذحي عنفوته و) 
كيذاففرني  إقيمة  بنشريف  فاال 

20150 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
شيرعع وذ تس  عبت وذحي عنفوته و) 
كيذاففرني  إقيمة  بنشريف  فاال 

20150 وذتور وذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 261ا82.
889I

SOMADINCO

3F FONCIER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOMADINCO
إقيمة ميجفرل عميرا B رقم2 

حي وذ تس وذبرتف�سي ، 20610، 
وذتوروذباضيء وملغرب

3F FONCIER شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مجمفعة 
وذت تم 12.17 وذطيبق 2 وذبرتف�سي - 

20610 وذتوروذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا31ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 3F  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.FONCIER
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
عنفون ومل ر والجتميعي : مجمفعة 
2 وذبرتف�سي -  12.17 وذطيبق  وذت تم 

20610 وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
حسين : ا33 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
عميد : 333 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .

وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذساتا 
أسميء : 333 حصة ب امة 100 درهم 

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
وذ تس  شيرع  عنفوته و)  حسين 
 20150 فاال ر�سى نجزئة كيذاففرني 

وذتوروذباضيء وملغرب.
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
فاال  وذ تس  شيرع  عنفوته و)  عميد 
 20150 كيذاففرني  إقيمة  بنشريف 

وذتوروذباضيء وملغرب.
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذساتا 
شيرع وذ تس فاال  عنفوته و)  أسميء 
 20150 كيذاففرني  نجزئة  ر�سى 

وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذفدغيري  وذشريف  وبن  وذسات 
وذ تس  شيرعع  عنفوته و)  حسين 
 20150 فاال ر�سى نجزئة كيذاففرني 

وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 262ا82.

890I

Dilegis Premium Service

CAFÉ VLOG
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Dilegis Premium Service
 Angle Rue D›alger Et 2,Rue
 Abou Bakr Al Baklani 3ème
 étage, Appt 11, Casablanca
 20070، 20070، Casablanca

Maroc
CAFÉ VLOG شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 2 شيرع 
أبف بكر وذبيقالني، طيبق 3, مكتب 
 Lusitania, Apt 11, étg 3 ,11 رقم

20070 وذتور وذباضيء وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

15ا3ا5

 06 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 CAFÉ  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.VLOG

جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوذطحيم  وذطحيم  ن ت م  أنشطة 

وذسريع ، صيذة وذشيي.

شيرع   2  : عنفون ومل ر والجتميعي 

مكتب   ,3 طيبق  وذبيقالني،  بكر  أبف 

 Lusitania, Apt 11, étg 3  ,11 رقم 

20070 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسيهبي  وذسات  يسين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات  يسين وذسيهبي عنفوته و) 

إ طيذاي 99 إ طيذاي إ طيذاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات  يسين وذسيهبي عنفوته و) 

إ طيذاي 99 إ طيذاي إ طيذاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 0ا170.

891I

7P CONSEIL

CHAMA WORLD CLEANE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

7P CONSEIL
ش ة رقم ا0 رقم ا7 زواية شيرع 
فرحت حشيد اشيرع غيتتي حي 
وذ تس ، 80000، وكيد ر وملغرب
 CHAMA WORLD CLEANE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
وكراففذفس وارير - 80000 وكيد ر 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
57ا51

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا1 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. CHAMA WORLD CLEANE
وعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذنظيفة.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وكيد ر   80000  - وكراففذفس وارير 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذتكري  وذسات  يسين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذتكري  وذسات  يسين 
 80000 وملحمتي  حي   3822 رقم 

وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذتكري  وذسات  يسين 
 80000 وملحمتي  حي   3822 رقم 

وكيد ر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 109861.

892I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

ADILMADE PROMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة
 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N
شيرع وملفحت ن نجزئة والميرا 

وذطيبق والال رقم 02،وذفناتق ، 
93100، وذفناتق وملغرب

ADILMADE PROMO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي بيب 
سبتة نجزئة ا0 ش ة رقم 6-6 
وذطيبق والال - 93100 وذفناتق 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

31531
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ADILMADE PROMO
منحش   -  : غرض وذشركة بإ جيز 

ع يري . 
اتشغال  نجيرا،انأجير   -

وذح يروت..
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 6-6 ا0 ش ة رقم  بيب سبتة نجزئة 
وذفناتق   93100  - والال  وذطيبق 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.000.000 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذكبابر  وذشحيري  عيدل  وذسات 

درهم   1.000 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة .

وذسات عميد ودري�سي عالمي : 250 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

حصة   250  : طي ي  عيدل  وذسات 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذكبابر  وذشحيري  عيدل  وذسات 

عنفوته و) نجزئة بيب سبتة زت ة اود 

الا رقم 2ا 93100 وذفناتق وملغرب.

عالمي  ودري�سي  عميد  وذسات 

رقم  سبتة  بيب  نجزئة  عنفوته و) 

وذطفريس  ولخيذق  عبت  شيرع   17

 93100 1 1 ش ة  وقيمة تزور وذطيبق 

وذفناتق وملغرب.

عنفوته و)  طي ي  عيدل  وذسات 

نجزئة بيب سبتة شيرع عبت ولخيذق 

وذفناتق   93100  39 عميرا  طريس 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عالمي  ودري�سي  عميد  وذسات 

رقم  سبتة  بيب  نجزئة  عنفوته و) 

وذطفريس  ولخيذق  عبت  شيرع   17

 93100 1 1 ش ة  وقيمة تزور وذطيبق 

وذفناتق وملغرب

عنفوته و)  طي ي  عيدل  وذسات 

نجزئة بيب سبتة شيرع عبت ولخيذق 

وذفناتق   93100  39 عميرا  طريس 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم اا11.

893I
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BFOR CONSULTING

MY GLOSKY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BFOR CONSULTING
 96BD ANFA ETG°1 APT°11

 RES LE PRINTEMPS D›ANFA ،
20000، CASABLANCA MAROC

MY GLOSKY شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 
رقم 7 ، ن يطع شيرع سلطين عبت 
ولحمات اشيرع شحاب بن طاب 

شحبين رقم ب7 وذطيبق وألر�سي ، 
شيرع طنطين ، بفرجفن 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2103ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MY  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GLOSKY
م هى   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالستيرود اوذتصت ر .
عنفون ومل ر والجتميعي : عميرا رقم 
7 ، ن يطع شيرع سلطين عبت ولحمات 
اشيرع شحاب بن طاب شحبين رقم 
شيرع طنطين   ، وذطيبق وألر�سي  ب7 
وذباضيء  وذتور   20000 بفرجفن   ،

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذصمت مشهفر : 200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
300 حصة   : وذسات أشرف ضاع 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 300  : وذسات  يسين آ ت بلحربي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 200  : مشهفر  سفاين  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
مشهفر  وذصمت  عبت  وذسات 
وذرملاة ساتي حيج  داور  عنفوته و) 
وذتور   20000 اود حصير ناط ملال 

وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  ضاع  أشرف  وذسات 
 5 6 مجمفعة  2 عميرا  د ير وذتخيمة 
 20000 بفسكفرا   17 رقم  ا  وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.
بلحربي  آ ت  وذسات  يسين 
عنفوته و) حي نحنيات نحنيات ولحفز 

2302ا مروكش وملغرب.
وذسات سفاين مشهفر عنفوته و) 
 12000 نميرا   5 رقم   2 حي مسرار 

نميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مشهفر  وذصمت  عبت  وذسات 
وذرملاة ساتي حيج  داور  عنفوته و) 
وذتور   20000 اود حصير ناط ملال 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823093.
894I

FADIFISC

 IS & JUL TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FADIFISC
شيرع ومل يامة رقم 2 وذطيبق والال 

عميرا ومزيل ا وذزركتي وكيد ر 
 AVENUE AL MOUQ N°02 1ER
 ETAGE IMM AMZIL ET ZERKDI

AGADIR، 80000، وكيد ر وملغرب
 IS & JUL TRANSPORT

INTERNATIONAL شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك 26 

شيرع 06 رقم 12 حي وملحمتي - 

80000 وكيد ر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

51385

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 IS & JUL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. TRANSPORT INTERNATIONAL

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع الجل وذغير.

بلفك   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - 12 حي وملحمتي  06 رقم  26 شيرع 

80000 وكيد ر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذبز تي  هشيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذبز تي  هشيم  وذسات 
وذصنيعي  حي   2 رقم   2 س  بلفك 

80000 وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذبز تي  هشيم  وذسات 
وذصنيعي  حي   2 رقم   2 س  بلفك 

80000 وكيد ر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 109768.

895I

وذركابي

NOUN IRRIGATION
إعالن متحتد وذ روروت

وذركابي

كلمام ، 81000، كلمام وملغرب

NOUN IRRIGATION »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: زت ة 7 

بلفك د نيرت وذحلاي كلمام - 81000 

كلمام وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.3039

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

 500 باع  باع ولحصص والجتميعاة: 

وذسات  طرف  من  وجتميعاة  حصة 

رقم  ذب.ت.ا  ولحيمل  حميد  لحسن 

JA144658 ذفيئتا وذساتا ذال ذطافة 

رقم  ب.ت.ا  ل  ولحيملة  والدري�سي 

.JA106045

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وذتساير اوالمضيء : والب يء على وذسات 

مع  ذلشركة  كمسير  حميد  لحسن 

والدري�سي  ذطافة  ذال  وذساتا  تحاين 

نم  كمي  جت ت،  مسير  كمسيعت 

وذفحات سفوء  والعتميد على والمضيء 

ذلمسير وا ملسيعت وملسير ذتى جماع 

والدوروت وذحمفماة ا ولخيصة ا كذو 

وملؤسسيت ومليذاة اوذبنكاة ملتا غير 

محتدا.

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وذتحفيل من   : تغاير وذشكل وذ يتفني 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

لوت  شركة  ولى  احات  بشريك 

وملسؤاذاة وملحتادا. 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 

لوت  وذ يتفني:شركة  وذشكل  مي لي: 

وملسؤاذاة وملحتادا. 
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بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
ولحصص والجتميعاة : وذسات لحسن 
ذال  وذساتا  ا  درهم   50000 حميد 

ذطافة والدري�سي 50000 درهم.
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
وذروسميل : وذسات لحسن حميد 500 
حصة ا وذساتا ذال ذطافة والدري�سي 

500 حصة.
بنت رقم 8: وذذي  نص على مي لي: 
وذتساير : وذسات لحسن حميد مسيرو 
ذلشركة ا وذساتا ذال ذطافة والدري�سي 

مسيعت مسير.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بكلمام  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 187.
896I

STE FIDMEK

XPERCIA
إعالن متحتد وذ روروت

STE FIDMEK
Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،
50050، Meknes Maroc

XPERCIA »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: مكتب 
رقم ا وذطيبق وذثيني زواية شيرع 

وطلس ا جبل نيزكة عميرا رقم 39 
وكتول - 10000 وذربيط وململكة 

وملغرباة.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.155111

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 فبرو ر   23 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
حصص:  -1نففيت  رقم  قرور 
-1بتيريخ  مي لي:  على  وذذي  نص 
نم نففيت670 حصة   23/02/2022
من طرف وذسات عميد يحالنن  330 
حصة ولى وذسات حمات بنحفدا ا 170 
حصة ولى وذسات محمت والدري�سي ا 
170 حصة ولى وذسات ونس والدري�سي)
قرور رقم -2تغاير وذشكل وذ يتفني 
مي لي:  على  وذذي  نص  ذلشركة: 

ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  -2تغاير 
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة  من 
لوت وذشريك وذفحات ولى شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا 
وضيفي:  مسير  -3تحاين  رقم  قرور 
-3تحاين  مي لي:  على  وذذي  نص 
وذسات محمت والدري�سي كمسير وضيفي 

XPERCIA ذشركة
تحت ل  ا  -4نحاين  رقم  قرور 
مي لي:  على  وذذي  نص   : وذفصفل 
تغاير  نم  وملتختا  ذل رورت  -4تتاجة 
وذ يتفن  من  وذفصفل  انحاين 

والسي�سي
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وذشكل وذ يتفني ذلشركة
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

حصص وذشركة
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

روسميل وذشركة
على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: تساير وذشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   18 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 123910.
897I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ste sofut sarl
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL
ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 
وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب
ste sofut sarl شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 
وذسيت II ننجتود وذرشات ة - 

52300 وذرشات ة وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.7587

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2022 أبريل  ا1  في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   2.176.700«
»3.500.000 درهم« إلى »5.676.700 
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
18 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 300.
898I

FUTURASCO FIDUCIAIRE

 STE RMS MARBRE ET
GRANITE SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FUTURASCO FIDUCIAIRE
3ا3 شيرع محمت ولخيمس رقم 5 
وذطيبق وذثيذث بني مالل ، 23000، 

بني مالل وملغرب
 STE RMS MARBRE ET GRANITE

SARL AU شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي واالد عايد 
أاالد عطف ساتي جيبر بني مالل 

23000 بني مالل وملغرب 
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12737

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 RMS MARBRE ET GRANITE

. SARL AU
وذنشيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملاكيتاكاة ذنشر وذرخيم اوألحجير 

رخيم .
واالد   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عايد أاالد عطف ساتي جيبر بني مالل 

23000 بني مالل وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : مفتيح  رضفون  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مفتيح  رضفون  وذسات 
أاالد  بفعزا  أاالد  ولحبيبيس  داور 
بفرحمفن ، سفق وذسبت أاالد وذنمة 

23573 سفق وذسبت وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مفتيح  رضفون  وذسات 
أاالد  بفعزا  أاالد  ولحبيبيس  داور 
بفرحمفن ، سفق وذسبت أاالد وذنمة 

23573 سفق وذسبت وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 66ا.
899I

LINA COMPTA CONSULTING

ف4أ ماروك
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LINA COMPTA CONSULTING
 LOT TASSAOUT 2 N°361 EL
 ATTAOUIA ، 40000، KELAA

DES SRAGHNA MAROC
فاأ ميراك شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 
آسفي كت ة وذحبات جليز ومللكاة 
وملسميا أريين ج3/ 17 مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
807ا12
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

فاأ   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

ميراك.

غرض وذشركة بإ جيز : 

 - والستشيروت وذتساير ة.

 أنشطة أخرى:

 - علفم ولحيسب  مبرمج ، محلل 

، مصمم).

 - أجهزا وذكمبافنر  نيجر أجهزا)..

طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ومللكاة  جليز  وذحبات  كت ة  آسفي 

 - مروكش   17 ج3/  أريين  وملسميا 

0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 FAN4ALL : 1.000 وذشركة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)   FAN4ALL وذشركة 

 BUREAU 326-78 AV DES

 CHAMPS-ELYSE 75008 PARIS

.FRANCE

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  حكفم  عميد  وذسات 

 Terrasse De L Arche Appt  589

 342 92000 Nanterre, France

92000 NANTERRE FRANCE

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   21 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135019.

900I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

STE DWIDAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

STE DWIDAR شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

ساتي بف عبت هللا متغرا وذروشات ة 
52000 وذروشات ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
15967

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DWIDAR
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع .
قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ساتي بف عبت هللا متغرا وذروشات ة 

52000 وذروشات ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  منير  فسفي  وذسات 

وملغرب 52000 وذروشات ة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  منير  فسفي  وذسات 
وملغرب 52000 وذرشات ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
18 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 635.
901I

ISDM CONSULTING

STE TRESOR SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6 APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

وذحافن وملغرب
Ste Tresor service شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع مكة 
رقم ا10 وذحبفن - 70000 وذحافن 

وملغرب 
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1639ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 Ste  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. Tresor service
غرض وذشركة بإ جيز : وذطحيمة .

عنفون ومل ر والجتميعي : شيرع مكة 
وذحافن   70000  - وذحبفن  ا10  رقم 

وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذتيش  وذساتا سكانة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا سكانة وذتيش عنفوته و) 
حي مفالي رشات   287 رقم   18 بلفك 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا سكانة وذتيش عنفوته و) 
حي مفالي رشات   287 رقم   18 بلفك 

وذحافن 70000 وذحافن وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1382/2022.

902I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

ABRAJ FISH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage Plataux

 Bureau Hatim n°02 rue Melilia

VN SAFI، 46000، SAFI MAROC

ABRAJ FISH شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم 3ا 
زت ة وذريش حي مفالي ولحسن - 

6000ا وسفي وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12787

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ABRAJ : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.FISH
غرض وذشركة بإ جيز : - وستغالل 

مطحم
انجيرا  انصت ر  وستيرود   -

وألسميك وذطيزجة اوملجمتا.
اوملحتوت  وملفود  اباع  شروء   -

وذبحرية.
وذرقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - زت ة وذريش حي مفالي ولحسن  3ا 

6000ا وسفي وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : رجــــــيء  بفشرار  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذساتا بفشرار رجــــــيء 
مفالي  درب  وذريش  زت ة  3ا  وذرقم 

ولحسن 6000ا وسفي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذساتا بفشرار رجــــــيء 
مفالي  درب  وذريش  زت ة  3ا  وذرقم 

ولحسن 6000ا وسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم -.
903I

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم

ARGUIBI TRAVAUX DIVERS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

وذشركة وذ يبضة ذتتبير وألسهم
فاال 9K4 زت ة وذنجت حي وذرييض ، 

10100، وذربيط وملغرب
 ARGUIBI TRAVAUX DIVERS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

 F اعنفون م رهي وإلجتميعي بلفك
رقم 786 وذفكيذة 1 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.21611

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم تحاين   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 
مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) بنز نة 

أسميء كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1381/2022.

904I

ESPACE CATERING

ESPACE CATERING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ESPACE CATERING
ملت ى زت ة 1 ا زت ة 5 إقيمة أطلس 

عميرا 61 محل 3 بيشكف وذتور 
CASA MAROC ،20وذباضيء ، 00ا
ESPACE CATERING شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي ملت ى 

زت ة 1 ا زت ة 5 إقيمة أطلس عميرا 
61 محل 3 بيشكف وذتور وذباضيء - 

20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3375ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ESPACE CATERING

تساير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
قيعة شيي امطحم.

ملت ى   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
إقيمة أطلس عميرا   5 1 ا زت ة  زت ة 
 - وذباضيء  وذتور  بيشكف   3 محل   61

20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذردود  كشيش  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذردود  كشيش  وذسات 
دور   62 منزل   1 مجمع طميريس أتفي 
بفعزا 20500 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذردود  كشيش  وذسات 
دور   62 منزل   1 مجمع طميريس أتفي 

بفعزا 20500 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 17019.

905I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE LABO ACHORAFA DE
PROTHESE DENTAIRE SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE LABO ACHORAFA DE

 PROTHESE DENTAIRE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

محمت ولخيمس وقيمة 10 رقم 02 
-مرنال مرنال 93085 مرنال وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
9067

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2008 دجنبر   16
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 STE LABO ACHORAFA DE

. PROTHESE DENTAIRE SARL
ن فم   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذشركة بيشغيل نرمام والسنين ا باع 
مستلزميتهي ا جماع ولحرف وملرنبطة 

بهي ..
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 02 رقم   10 وقيمة  ولخيمس  محمت 
-مرنال مرنال 93085 مرنال وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات -1عبتا سحات : 80 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
20 حصة   : -2عبتا خيذت  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات -1عبتا سحات : 80 ب امة 

100 درهم.
20 ب امة   : وذسات -2 عبتا خيذت 

100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  سحات  -1عبتا  وذسات 
شيرع محمت ولخيمس عميرا وملففق 
93085 مرنال  02 -مرنال  ط01 رقم 

وملغرب.
عنفوته و)  خيذت  -2عبتا  وذسات 
مفالي وملهتي رقم 21 -مرنال 93085 

مرنال وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  سحات  -عبتا  وذسات 
شيرع محمت ولخيمس عميرا وملففق 
93085 مرنال  02 -مرنال  ط01 رقم 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
دجنبر   16 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2008 نحت رقم 2378.
906I

VICTORIA MODE

VICTORIA MODE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

VICTORIA MODE
 ANGLE AV DU 2 MARS ET 2

 RUE LA VOISIER CASABLANCA،
20200، CASABLANCA MAROC
VICTORIA MODE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 
وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي ملت ى 2 
ميرس ا زت ة الففوزي - 20200 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.210273

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ا201 ن رر حل  16 دجنبر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   VICTORIA MODE
م رهي  اعنفون  درهم   10.000
زت ة  ا  ميرس   2 ملت ى  وإلجتميعي 
وذباضيء  وذتور   20200  - الففوزي 
حل وذشركة قبل   : وملغرب تتاجة ل 

وألاون.
 2 ا حتد م ر وذتصفاة ب ملت ى 
ميرس ا زت ة الففوزي - 20200 وذتور 

وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) حسن بالس ا عنفوته و) 
اذالي  وقيمة  ومستردوم  ملت ى   20
وذتوروذباضيء   8 ش ة رقم  ا  وذطيبق 
وملغرب  وذباضيء  وذتور   20200

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا  بنسفدا  وتتصير  وذسات ا) 
ومستردوم  ملت ى   20 عنفوته و) 
 8 رقم  ش ة  ا  وذطيبق  اذالي  وقيمة 
وذتور وذباضيء   20200 وذتوروذباضيء 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا  بنسفدا  نففاق  وذسات ا) 

فيس  زييت  شيرع   11 عنفوته و) 
كمصفي  ا)  وملغرب  فيس   20200

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 23 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

تفتبر 2021 نحت رقم 801320.
907I

ريتكفم

WALIDAM SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ريتكفم
10 زت ة ع بة بن تيفع برشات ، 

26100، برشات وملغرب
WALIDAM SARL شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 شيرع 

محمت ولخيمس نجزئة وذيسر وذطيبق 
3 على وذيسير - 26100 برشات 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
16621

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.WALIDAM SARL
ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع لحسيبه الحسيب وذغير.
13 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
محمت ولخيمس نجزئة وذيسر وذطيبق 

برشات   26100  - وذيسير  على   3
وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات سهيلي رشات : 1.000 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  رشات  سهيلي  وذسات 
ولخيذق  عبت  ساتي  وذسفوهلة  داور 

26100 برشات وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  رشات  سهيلي  وذسات 
ولخيذق  عبت  ساتي  وذسفوهلة  داور 

26100 برشات وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 90ا.
908I

NEOXIS CONSULTING

بيو فروا
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

NEOXIS CONSULTING
 IMM DOUHI BD DERFOUFI
 ETAGE 1 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC
باف فراو شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 32 زت ة 
و9 عمر وذبفذيس - 60000 اجتا 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.35901

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
حسن خالدي  نففيت وذسات  ا) 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  00ا 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

فيطمة زييني بتيريخ 13 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   26 بتيريخ  بفجتا  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 583.

909I

EUBIA INTERNATIONALE PRIVE SARL AU

أوبيا إنترناشيونال بريفي

إعالن متحتد وذ روروت

 EUBIA INTERNATIONALE
PRIVE SARL AU

 LOT AL HASSANIA N 12
 TEMARA ، 12000، TEMARA

MAROC
أاباي إتترتيشافتيل بريفي »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 
ولحسناة رقم 12 نميرا - 12000 

تميرا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.70821

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   23 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
والستثنيئي  وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
وملؤرخ في 23 ميرس 2022 ن رر إغالق 
إتترتيشافتيل  أاباي  ذشركة  نيبع  فرع 
وذطيبق  في  عنفوته  اوذكيئن  بريفي 
تفتبر شيرع   16 زت ة   92 وألال إقيمة 
وملغرب  فيس   30000  - شفشياني 
وذتجيري:  وذسجل  في  وذت ااته  رقم 
70821، ا كذو وملفوف ة على وست يذة 
من  وذسلاميني  وملنزلي  ومل  وذساتا 

تساير وذفرع,
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وذتحت لي  وذ يتفني  إ توع  نم  قت  ا 
وإلبتتوئاة  وملحكمة  ذتى  ذلشركة 
نحت   06/05/2022 بتيريخ  بتميرا 
رقم  وذتجيري  وذسجل  ا802،  عتد 

529ا13,
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 9ا19.

910I

EXPROX SARL AU

MEXICO ICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

EXPROX SARL AU
شيرع وملغرب وذحربي عميرا وذزبيري 
وذطيبق وذثيني عين حرادا وذرقم 
وذبر تي 98 وملحمت ة، 28630، 

وملحمت ة وملغرب
MEXICO ICE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وذسفلي نجزئة وذففيء 2 رقم 13 عين 
حرادا - 28630 وملحمت ة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5اا30

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MEXICO ICE
غرض وذشركة بإ جيز : م هى.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذسفلي نجزئة وذففيء 2 رقم 13 عين 

حرادا - 28630 وملحمت ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا هنف حبفبة : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  حبفبة  هنف  وذساتا 
رقم   5 زهر  نجزئة  والدوري  وذحي 
وملحمت ة   28630 حرادا  عين   12

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  حبفبة  هنف  وذساتا 
 12 رقم   5 وذحي والدوري نجزئة زهر 
عين حرادا 28630 وملحمت ة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 27 أبريل 

2022 نحت رقم 820.
911I

FUDICAIRE ISMAILI

SOCIETE AUTO-ECOLE AIT-
ELJADIDA SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي وذت تم بلفك 2 رقم 07 وذسميرا 

ES-SMARA MAROC ،72000 ،
SOCIETE AUTO-ECOLE AIT-
ELJADIDA SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 
02 بلفك ش رقم 21 مكرر وذسميرا - 

72000 وذسميرا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2713
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   30
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
SOCIETE AUTO-ECOLE AIT-

.ELJADIDA SARL
مؤسسة   : غرض وذشركة بإ جيز 

تحلام وذسايقة.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مكرر   21 بلفك ش رقم   02 وذسالم 

وذسميرا - 72000 وذسميرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذتوئم أ ت ولجت تا 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عبت وذتوئم أ ت ولجت تا 
 01 مخام وذفحتا وذربيب  عنفوته و) 
وذسميرا   72000 وذسميرا  22ا  رقم 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عبت وذتوئم أ ت ولجت تا 
 01 مخام وذفحتا وذربيب  عنفوته و) 
وذسميرا   72000 وذسميرا  22ا  رقم 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذسميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 103/2022.
912I

FIDEXIA 

SIRIUS IT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDEXIA
 Département Juridique 300,

 Rue Mostapha El Maâni, 2ème
étage Bureau N° 26, Centre-
 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc
SIRIUS IT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وملسيرا زت ة 6 أكتفبر وذطيبق 3 رقم 
6 وذتور وذباضيء - 20100 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2807ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SIRIUS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

. IT

 -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملنتجيت  انفريت  اتسفيق  نفزيع 

وذتكنفذفجاة

دروسة اإدورا انركاب اتشغال   -

وألتظمة وذسمحاة اوذبصرية اأتظمة 

وذصفت اشبكيت ولحيسفب.

- نركاب انجماع اصايتة اتشغال 

جماع وألجهزا اأجهزا ولحيسفب

وملفوكبة وذت ناة في مجيل وألمن ا 

إدورا ن ناة وملحلفميت

- نمثال أي عالمة نجيرية ، اطناة 

كيتت أم أجنباة ، ذلتجهيزوت اوملحتوت 

ولخصفص  اجه  على  وملخصصة 

وإلذكتراتاة   ، وذكمبافنر  ذنشيط 

بشكل  اوذتكنفذفجاة  خيص  بشكل 

عيم.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 3 وذطيبق  أكتفبر   6 زت ة  وملسيرا 
20100 وذتور   - 6 وذتور وذباضيء  رقم 

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : علايطي  حينم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  علايطي  حينم  وذسات 

 28810  2 بلفك و رقم   3 وذروشات ة 

وملحمت ة وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  علايطي  حينم  وذسات 
 28810  2 بلفك و رقم   3 وذروشات ة 

وملحمت ة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823839.
913I

مكتب وذتفثاق

BANYAN IMMOBILIERE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب وذتفثاق
نطفون طريق سبتة وقيمة حتوئق 

مرجين وذطيبق والر�سي ش ة رقم 3، 
9300، نطفون وملغرب

BANYAN IMMOBILIERE شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 Tétouan اعنفون م رهي وإلجتميعي
 Av FAR Résidence Dar El Salam
Bureau N°4 93000 نطفون وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31563

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. BANYAN IMMOBILIERE
والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.
 Tétouan : عنفون ومل ر والجتميعي
 Av FAR Résidence Dar El Salam
Bureau N°4 93000 نطفون وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 la société AMRO وذشركة 

 HOLDING S.A.R.L.A.U : 500
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 Mohamed SAID وذسات 
 100 ب امة  حصة   CHEBTI : 250

درهم ذلحصة .
 Hicham CHEBTI : 250 وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 la société AMRO وذشركة 
عنفوته و)   HOLDING S.A.R.L.A.U

نطفون 93000 نطفون وملغرب.
 Mohamed SAID وذسات 
 93000 نطفون  عنفوته و)   CHEBTI

نطفون وملغرب.
 Hicham CHEBTI وذسات 
نطفون   93000 نطفون  عنفوته و) 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 Mohamed SAID وذسات 
 93000 نطفون  عنفوته و)   CHEBTI

نطفون وملغرب
 AL Hassan CHEBTI وذسات 
نطفون   9300 نطفون  عنفوته و) 

وملغرب
 Hicham CHEBTI وذسات 
نطفون   9300 نطفون  عنفوته و) 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1179.
914I

OFFICE ALLA CAMPANIES

برومهام
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

OFFICE ALLA CAMPANIES
 BOITE POSTALE NUM 2353
 MARRAKECH PRINCIPAL

 MARRAKECH، 2353،
MARRAKECH MAROC

برامهيم شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 

6 شيرع وذزرقطفني وذطيبق ٤ كليز 

مروكش 0000ا مروكش وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

25ا85.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

2021 نم نحفيل  18  فتاف  وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

وذزرقطفني  شيرع   6 رقم  »مكتب 

0000ا  مروكش  كليز  ا  وذطيبق 

نفريرت  داور   « إلى  وملغرب«  مروكش 

جميعة أاريكي عميذة ولحفز مروكش 

0000ا مروكش وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

غشت   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 77ا9.

915I

FUDESIGN SARL AU

AGLOMA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

FUDESIGN SARL AU

196,نجزئة وذحيذاة ناط ملال وذتور 

وذباضيء ، 20680، وذتور وذباضيء 

وملغرب

AGLOMA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 

 BASMA2 IMM.2 N° 8 AIN

 SEBAA CASABLANCA 20610

.CASABLANCA MAROC

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

20815ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2020 دجنبر  ا0  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

و ت  حسن  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   500 وحميد 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 

ا0  بتيريخ  خرخيش  وذلطاف  عبت 

دجنبر 2020.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 07 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 815715.

916I

BERNKIA CERAME SARL

بنرقية سرام
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BERNKIA CERAME SARL

 LOT N I 142BOUSTANE 3 RTE

 DALGERIE ، 60000، OUJDA

MAROC

بنرقاة سروم شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
رقم إ 2ا1 وذبستين 3 طريق ولجزوئر 

اجتا - 60000 اجتا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39301

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

بنرقاة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

سروم.

باع مفود   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذبنيء.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
رقم إ 2ا1 وذبستين 3 طريق ولجزوئر 

اجتا - 60000 اجتا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات بنرقاة رضفون : 0ا3 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات بنرقاة عكيشة : 330 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
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وذسات بنرقاة سفاين : 330 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  رضفون  بنرقاة  وذسات 
ظهر وملحلة رقم 1010 60000 اجتا 

وملغرب 60000 اجتا وملغرب.
عنفوته و)  عكيشة  بنرقاة  وذسات 
ظهر وملحلة نجزئة وذسالم زت ة اسالة 

7 رقم 18 60000 اجتا وملغرب.
عنفوته و)  سفاين  بنرقاة  وذسات 
 2 ظهر وملحلة نجزئة وذفحتا وذففيء 

رقم ا 60000 اجتا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  رضفون  بنرقاة  وذسات 
ظهر وملحلة رقم 1010 60000 اجتا 

وملغرب 60000 اجتا وملغرب
عنفوته و)  عكيشة  بنرقاة  وذسات 
ظهر وملحلة نجزئة وذسالم زت ة اسالة 

7 رقم 18 60000 اجتا وملغرب
عنفوته و)  سفاين  بنرقاة  وذسات 
 2 ظهر وملحلة نجزئة وذفحتا وذففيء 

رقم ا 60000 اجتا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ ا0 ميي 2022 

نحت رقم ا61.
917I

COMICONE

AURUS HOLDING SARL-AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

COMICONE
رقم 1، عميرا 6، وقيمة وبن سيني ، 

50000، مكنيس وملغرب
 AURUS HOLDING SARL-AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ضاحة و ت 
مفكير ولجميعة وذ راية و ت بفبتمين 
نفجطيت - 51100 ولحيجب وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

7883ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم نحفيل   2022 ميي   06 وملؤرخ في 

من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

»ضاحة و ت مفكير ولجميعة وذ راية 

 51100  - نفجطيت  بفبتمين  و ت 

»نجزئة  إلى  وملغرب«  ولحيجب 

 ،2 وذطيبق   ،26 رقم   ،1 وذشهت ة 

وملنصفر - 50050 مكنيس وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3ا18.

918I

COMICONE

AURUS HOLDING SARL-AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

COMICONE

رقم 1، عميرا 6، وقيمة وبن سيني ، 

50000، مكنيس وملغرب

 AURUS HOLDING SARL-AU

»شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: نجزئة 

وذشهت ة 1، رقم 26، وذطيبق 2، 

وملنصفر - 50050 مكنيس وملغرب.

»مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

7883ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 18 ميي 2022

وألسي�سي  وذنظيم  مالءمة  ن رر 

وذ يتفن:  م تضايت  مع  ذلشركة 

من  ا  رقم  وذفصل  بتحاين  الذك 

وذ يتفن والسي�سي ذلشركة 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3ا18.

919I

مكتب سحت ولخير ذلمحيسبة

JSK PROMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

مكتب سحت ولخير ذلمحيسبة
زت ة 2 رقم 36 نجزئة سحت ولخير 
والذفة وذباضيء ، 20230، وذباضيء 

وملغرب
JSK PROMO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 محج 
مرس وذسلطين وذطيبق 1 ش ة 3 - 

20006 وذتور وذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.292599

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
سحات بزعنين  نففيت وذسات  ا) 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  ا33 
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
ميي   13 بتيريخ  شنفف  وسميعال 

.2022
نففيت وذسات  ا) جفود منير 333 
 1.000 أصل  من  وجتميعاة  حصة 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) سمير سحات 

بتيريخ 13 ميي 2022.
بزعنين  خيذت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   333
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000
ميي   13 بتيريخ  شنفف  وسميعال 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 382ا82.
920I

كبيدكيف

CABADCAF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

كبيدكيف
9ا شيرع ولجيش ومللكي 

وذطيبقارقم13 ، 62000، وذنيضفر 

وملغرب

CABADCAF شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

 av des اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا

 FAR N°13 49 av des FAR N°13

.62000 NADOR MAROC

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.5951

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم نحفيل   2022 ميي   05 وملؤرخ في 

ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

 av des FAR N°13 »9ا  من 

 49 av des FAR N°13 62000

 ROUTE« إلى   »NADOR MAROC

 PRINCIPALE 39 N°212, 2eme

 ETAGE NADOR 62000 NADOR

.»MAROC

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 733.

921I

كبيدكيف

BELAMEL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

كبيدكيف

9ا شيرع ولجيش ومللكي 

وذطيبقارقم13 ، 62000، وذنيضفر 

وملغرب

BELAMEL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطريق 

وذرئيساة 39 سلفون 62000 

وذنيضفر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.20369

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
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عبتوذفوحت  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   500  حاياي 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 

ميي   16 بتيريخ  ولحمتواي  بلحات 

.2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 770.

922I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

LADIES FIRST
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شيرع فيس ، ركن وبن طفال ، إقيمة 

د يمفتت، وذطيبق وألال ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة وملغرب

LADIES FIRST شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

فيس ركن وبن طفال إقيمة د يمفتت 

وذطيبق وألال مكتب رقم 3 - 90000 

طنجة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.113069

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   28 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 LADIES FIRST وذفحات  وذشريك 

مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم اعنفون 

م رهي وإلجتميعي شيرع فيس ركن وبن 
وألال  وذطيبق  د يمفتت  إقيمة  طفال 

مكتب رقم 3 - 90000 طنجة وملغرب 

تتاجة ل : نفقف وذنشيط.

شيرع  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

فيس ركن وبن طفال إقيمة د يمفتت 

وذطيبق وألال مكتب رقم 3 - 90000 

طنجة وملغرب. 

ا عين:

ا  وذربيطي  عفوطف  وذسات ا) 

واراكفوي  زت ة  وملصلى  عنفوته و) 
رقم 28 طنجة 90000 طنجة وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 162ا.

923I

عبت وذحزيز خرشفف

METRAC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

عبت وذحزيز خرشفف

ص ب : 86 ، رقم 168 شيرع ولحسن 

وذثيني ومللحب وذبلتي ننجتود 

وذرشات ة ، 52600، ننجتود وملغرب

METRAC شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر و ت 

بنيصر فركلة وذحلاي - 52600 ننجتود 

وملغري.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.7689

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2017 28  فتاف  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

مبلغ   METRAC وذفحات  وذشريك 
درهم اعنفون   10.000,00 رأسميذهي 

بنيصر  و ت  قصر  وإلجتميعي  م رهي 
فركلة وذحلاي - 52600 ننجتود وملغري 

تتاجة ل : عتم وذ ترا على والتتميج 

في سفق وذشغل.

ا حتد م ر وذتصفاة ب قصر و ت 

بنيصر فركلة وذحلاي - 52600 ننجتود 

وملغرب. 

ا عين:

ا  مهتواي  ولحسين  وذسات ا) 

فركلة  بنيصر  و ت  قصر  عنفوته و) 

وملغرب  ننجتود   52600 وذحلاي 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 01 تفتبر 

2017 نحت رقم 2017/ا210.

924I

كبيدكيف

BELAMEL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

كبيدكيف

9ا شيرع ولجيش ومللكي 

وذطيبقارقم13 ، 62000، وذنيضفر 

وملغرب

BELAMEL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطرسق 

وذرئيساة سلفون - 62702 وذنيضفر 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.20369

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

تحاين  نم   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

ولحمتواي  وذرحام  عبت   حاياي 

بلحات كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 770.

925I

MY FID SARL

AKCHOR BEACH
فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري 

 وألشخيص وملحنفيفن)

فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري

AKCHOR BEACH

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

م رهي  وذكيئن   CHERCOM ذشركة 

والجتميعي ب : شيرع محمت وذسيدس 

طنجة   90000  - وذبلتي  وذشيطئ 
وملغرب وملؤرخ في 19 ميي 2022 ن رر 

مي لي:

فسخ ع ت وذتساير ولحر ذألصل   

محمت  شيرع   : ب  وذكيئن  وذتجيري 

 90000  - وذبلتي  وذسيدس وذشيطئ 

طرف  من  وملفقع   ، وملغرب  طنجة 

بصفتهي   :  CHERCOM شركة 

 EL ا شركة  وذتجيري  ذألصل  ميذكة 

DISPARATE بصفتهي مسيرا حرا.

926I

FIDEXIA 

SUPPORTIFY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDEXIA

 Département Juridique 300,

 Rue Mostapha El Maâni, 2ème

étage Bureau N° 26, Centre-

 Ville, Casablanca، 20140،

CASABLANCA Maroc

SUPPORTIFY شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 35, زت ة 

سحت إبن وبي اقيص وذطيبق ا رقم 

11 - 0ا201 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

533787

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SUPPORTIFY

مركز   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والنصيل .

35, زت ة   : عنفون ومل ر والجتميعي 

رقم  ا  سحت إبن وبي اقيص وذطيبق 

11 - 0ا201 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : بيذكيسمي  وملهتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : وذاحاافي  أنس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وملهتي بيذكيسمي عنفوته و) 

بركين   63300 وذكرم  حي   1 زت ة   1

وملغرب.

وذسات أنس وذاحاافي عنفوته و) 

فرنسي 700ا9 بيريس فرنسي .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وملهتي بيذكيسمي عنفوته و) 

بركين   63300 وذكرم  حي   1 زت ة   1

وملغرب

وذسات أنس وذاحاافي عنفوته و) 

فرنسي 700ا9 بيريس فرنسي 

ا  أكنيا عنفوته و)  وسيمة  وذسات 

زت ة صفرا حي وذفتو ساتي سلامين 

شروعة 63300 بركين وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 23 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 5ا2ا81.

927I

Gescompte

STE: ODATA PLUS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

Gescompte
 bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

STE: ODATA PLUS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق 3 رقم 6 - 
20050 وذتور وذباضيء وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.536587

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  25 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
»6ا، شيرع وذزرقطفني وذطيبق 3 رقم 
6 - 20050 وذتور وذباضيء وملغرب« إلى 
 2 »230 شيرع برهام وذرادوني طيبق 
وذتور   20050  - حي وملحيريف   8 رقم 

وذباضيء وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 2ا2ا82.
928I

AFTISSE CONSEIL

 و فانت كفتفاكسافن

EVENT CONFECTION 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

AFTISSE CONSEIL
 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT
 15 . 3ème ETAGE ANGLE
 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL
 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
 EVENT و فانت كفتفاكسافن 

CONFECTION شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وقيمة 

عين حماتا 3 ش ة 15 مكتب رقم 

2، وذطيبق وذثيذث ن يطع شيرع 

عبت وذكريم ولخطيبي اشيرع عالل 

وذفي�سي مروكش - 0000ا مروكش 

وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3ا1082.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر   2021 دجنبر   06 في  وملؤرخ 

 EVENT كفتفاكسافن  و فانت  حل 

لوت  شركة   CONFECTION

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 

مكتب رقم   15 ش ة   3 عين حماتا 

وذطيبق وذثيذث ن يطع شيرع عبت   ،2

وذكريم ولخطيبي اشيرع عالل وذفي�سي 

وملغرب  مروكش  0000ا   - مروكش 

تتاجة ذغايب وي نشيط منذ نأسيس 

وذشركة.

ا عين:

ا  بحبفحي  صفيء  وذسات ا) 

وذطيبق وذروبع   ،  21 ش ة  عنفوته و) 

جاليز  وذتففاق  سفير،نجزئة  وقيمة 

0000ا مروكش وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

وقيمة  افي   2021 دجنبر   06 بتيريخ 

مكتب رقم   15 ش ة   3 عين حماتا 

وذطيبق وذثيذث ن يطع شيرع عبت   ،2

وذكريم ولخطيبي اشيرع عالل وذفي�سي 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

20  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13199.

929I

Sté ATM - art tendance management-sarl

TASNIMA

شركة وذتضيمن

قفل وذتصفاة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شيرع قسف متوح،عميرا 

بنحصمين،ش ة 2 نيزا نيزا 

ولجت تا، 35000، نيزا وملغرب

TASNIMA شركة وذتضيمن

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 790 

نجزئة وذففيق بلفك 5 نيزا - 35000 

نيزا وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا31.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

مبلغ  وذتضيمن  شركة   TASNIMA

اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي 790 نجزئة وذففيق 

وملغرب  نيزا   35000  - نيزا   5 بلفك 

تتاجة ذحتم وملرداد ة.

ا عين:

ا  وذفد ني  نففاق  وذسات ا) 

عنفوته و) 790 نجزئة وذففيق بلفك 5 

نيزا 35000 نيزا وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 790 افي   2022 أبريل   20 بتيريخ 

 35000  - نيزا   5 نجزئة وذففيق بلفك 

نيزا وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم ا21.

930I
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كيفجات

E.A.H.M AMENAGEMENT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

كيفجات
86 زت ة 165 مجمفعة *ه* 

حي والذفة، 20220، وذتور وذباضيء 
وملغرب

E.A.H.M AMENAGEMENT شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 
وذشروردا وذطيبق وذسفلي بفركفن - 

20053 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2857ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.E.A.H.M AMENAGEMENT
أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء اوألعميل وملختلفة.
زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 - وذطيبق وذسفلي بفركفن  وذشروردا 

20053 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات حمات وذفينحي : 300 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 700  : وذفينحي  وملصطفى  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذفينحي  حمات  وذسات 
وقي  درب  وخايط  جنين   178 رقم 

83000 نيرادوتت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذفينحي  حمات  وذسات 
وقي  درب  وخايط  جنين   178 رقم 

83000 نيرادوتت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823853.
931I

conseils sarl

 GROUPE SCOLAIRE LES
GRAINES DU SAVOIR PRIVE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

conseils sarl
شيرع ذبنين وقيمة  يمنة 1 مكتب 
رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

وملغرب
 GROUPE SCOLAIRE LES

 GRAINES DU SAVOIR PRIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مركب 
وبروهام ولخلال حي مسنيتة - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127183
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 GROUPE SCOLAIRE LES

.GRAINES DU SAVOIR PRIVE
وذتحلام   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملتر�سي ولخيص.
مركب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وبروهام ولخلال حي مسنيتة - 90000 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 50  : سحتي  وملالفدي  وذسات 
حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

وذسات محمت بنخضرا : 50 حصة 
ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وملالفدي سحتي عنفوته و) 
نجزئة قتار زت ة سحت وبن عيد وذرقم 

5 90000 طنجة وملغرب.
وذسات محمت بنخضرا عنفوته و) 
نجزئة والمل 1 قطحة 11 زت ة 2ا رقم 

6 90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وملالفدي سحتي عنفوته و) 
نجزئة قتار زت ة سحت وبن عيد وذرقم 

5 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253663.
932I

MCG

ساس أموري
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
سيس أمفري شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عالل 
وذفي�سي، وذحميا 12، وذش ة رقم 5، 

سين - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1اا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
سيس   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

أمفري.
وذباع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملالبس   ، بيذتجزئة ذلهتو ي وذتذكيرية 
، وملصنفعيت وذاتاية ، نيجر وملالبس 

ولجيهزا.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذش ة   ،12 وذحميا  وذفي�سي،  عالل 
مروكش  0000ا   - سين   ،5 رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : وذساتا كريسفجي سيتترو 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
سيتترو  كريسفجي  وذساتا 
منيرا،  عميا  م،  شيرع  عنفوته و) 
مروكش  0000ا   315 رقم  وذش ة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
سيتترو  كريسفجي  وذساتا 
منيرا،  عميا  م،  شيرع  عنفوته و) 
مروكش  0000ا   315 رقم  وذش ة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135716.
933I

MCG

دي أ إفينت
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،
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MARRAKECH MAROC
دي أ إفانت شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عالل 
وذفي�سي، وذحميا 12، وذش ة رقم 5، 

سين - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
59ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
أ  دي   : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

إفانت.
تشغال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وملطيعم امطيعم وذفجبيت ولخفافة 
وذشفوء  اغرف  وذباتزو  امطيعم 

اوذكيفاتر يت.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذش ة   ،12 وذحميا  وذفي�سي،  عالل 
مروكش  0000ا   - سين   ،5 رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : إدريس  عباتاش  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات عباتاش إدريس عنفوته و) 
 77680 راتفور  أاكيست  شيرع   8

راو�سي فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عباتاش إدريس عنفوته و) 
 77680 راتفور  أاكيست  شيرع   8

راو�سي فرنسي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135725.
934I

CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

TAKEMI CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CABINET COMTABLE SAKKAKI
SARL

 TANGER ، 90000، TANGER
MAROC

TAKEMI CAR شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ساتي 
بيبي د فر جتود رقم 889 - 0ا500 

مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56171
 20 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TAKEMI CAR
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.
ساتي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
0ا500   -  889 بيبي د فر جتود رقم 

مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وروق  وذت ن  تفر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات تفر وذت ن وروق عنفوته و) 

هفذنتو 1000 ومستردوم هفذنتو.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  مزيين  هشيم  وذسات 
مكنيس   50070  320 رقم  ا  مرجين 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1798.

935I

SOFICOF

EL OUAZANI INVEST

SARL.AU 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SOFICOF

 angle rue ghazali et zeryab ,1

 apt 2 les orangers rabat ،

10000، Rabat MAROC

 EL OUAZANI INVEST SARL.AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذففيق 

إروك 55ا وذطيبق وذثيني رقم 1262 

نميرا - 10000 نميرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

136263

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 EL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OUAZANI INVEST SARL.AU

م هى   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشيي - ولحلفييت م شتا.

وملحطايت  بجماع  وذ ايم  اعمفمي 
وذشركة  وذتنماة  في  تسيهم  وذتي قت 
اكذوذك وإلنحيش بجماع أتفوعه، باع 
وملبيشرا  وذتجهيزوت  انبيدل  وذشروء، 

أا وذغير وملبيشرا.
وذففيق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1262 وذطيبق وذثيني رقم  55ا  إروك 

نميرا - 10000 نميرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : وملغرب سنة .
99 درهم،  مبلغ رأسميل وذشركة: 

م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت وذفعزوني عنفوته و) 
حي وملنزه رقم ا8 حي يح فب وملنصفر 

وذربيط 10000 وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت وذفعزوني عنفوته و) 
حي وملنزه رقم ا8 حي يح فب وملنصفر 

وذربيط 10000 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 982.
936I

le partenaire  fiscal

MED CULTURE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

le partenaire fiscal
9ا شلرع عمر ولخطيب طيبق 3 رقم 

6 عميرا وذبركة، 90000، طنجة 
وملغرب

MED CULTURE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : زت ة 
وبن عطاة ,رقم 6 - 90000 طنجة 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.52151

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 فبرو ر   09 في  وملؤرخ 
لوت  شركة   MED CULTURE حل 
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رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   300.000
,رقم  عطاة  وبن  زت ة  وإلجتميعي 
تتاجة  وملغرب  طنجة   90000  -  6
وذتصفاة  حسيبيت  على  ذلمصيدقة 
إبروؤه من  ا  وملصفي  لمة  ا إخالء   ,
وملهمة وذتي كلف بهي ثم إقفيل عملايت 

وذتصفاة.
ا عين:

ا  ططري  محمتعيدل  وذسات ا) 
عنفوته و) حي وذنزوهة زت ة وبن عطاة 
رقم 6 90000 طنجة وملغرب كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 09 فبرو ر 2022 افي زت ة وبن 
عطاة ,رقم 6 - 90000 طنجة وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253817.

937I

comptoir expertise du maroc

VARDIVE  SARLAU
إعالن متحتد وذ روروت

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
VARDIVE SARLAU »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: وملحل 

وذكيئن بزت ة وذ يئت حمفدا رقم 03 
وبن سلامين - 13000 بنسلامين 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.5701

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2021 نم ونخيل  31 غشت  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

مي لي: نمت ت في غرض وذشركة .

على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 
نحامة  ذبهي  وذساتا  تحاين  مي لي: 
غير  ملتا  ذلشركة  جت تا  كمسيرا 
محتادا نبحي ذ بفل وست يذة وملسير 

وذسيبق 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :02 رقم  بنت 

مي لي: نمت ت في غرض وذشركة 
على  وذذي  نص   :21 رقم  بنت 
نحامة  ذبهي  وذساتا  وصبخت  مي لي: 
غير  ملتا  ذلشركة  جت تا  مسيرا 

محتادا .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 15 بتيريخ  سلامين  ببن  والبتتوئاة 

شتنبر 2021 نحت رقم ا66.
938I

CENTRE AZROU SERVICES

THARB ALMAGHREB
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

CENTRE AZROU SERVICES
 CENTRE AZROU ، 53100،

AZROU MAROC
THARB ALMAGHREB شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 7 حي 
وذغزول ش ة 3 وذطيبق وألال - 

53000 وفرون وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.1171

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 ن رر حل  05 دجنبر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
مبلغ   THARB ALMAGHREB
اعنفون  درهم   500.000 رأسميذهي 
م رهي وإلجتميعي 7 حي وذغزول ش ة 3 
وذطيبق وألال - 53000 وفرون وملغرب 

تتاجة ل : إنهيء وذشركة.
ا حتد م ر وذتصفاة ب حي وذغزول 
ش ة 3 وذطيبق وألال - 53000 أفرون 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) خلافة عبت هللا خلفين 
ول شيبين وذسفيتى ا عنفوته و) 7 حي 
وذغزول ش ة 3 وذطيبق وألال 53000 

وفرن وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيزرا بتيريخ 19 ميي 2022 

نحت رقم 2ا1.
939I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

AUTOECOLE JERFI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

وذطيبق وذثيذث شيرع عالل وبن عبت 
هللا رقم 32 وذريش ، 00ا52، وذريش 

وملغرب
AUTOECOLE JERFI شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي قصر 

كروتتا جميعة كرس تحالذين وذريش 
- 00ا52 وذريش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3163

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   30
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. AUTOECOLE JERFI
مترسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

تحلام وذسايقة.

قصر   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

كروتتا جميعة كرس تحالذين وذريش 

- 00ا52 وذريش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : محمت  جرفي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  محمت  جرفي  وذسات 

130 شيرع اود وذتهب وذريش 00ا52 

وذريش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  محمت  جرفي  وذسات 

130 شيرع اود وذتهب وذريش 00ا52 

وذريش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   19 بتيريخ  بماتذت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 108.

940I

Sté ATM - art tendance management-sarl

BAJORTE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

شيرع قسف متوح،عميرا 

بنحصمين،ش ة 2 نيزا نيزا 

ولجت تا، 35000، نيزا وملغرب

BAJORTE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

والطلس نيهلة نيزا - 35000 نيزا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6521



9733 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BAJORTE

ا  وذبنيء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشغيل وذحيمة

وذتجيرا ولحرا 

ولختميت .

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نيزا   35000  - نيزا  نيهلة  والطلس 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذلبيزي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذلبيزي  محمت  وذسات 

شيرع والطلس نيهلة نيزا 35000 نيزا 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذلبيزي  محمت  وذسات 

شيرع والطلس نيهلة نيزا 35000 نيزا 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 209.

941I

HC HAJAR CONSULTING SARL AU

 SOCIETE DE TRAVAUX
 ELECTRICITE BATIMENT ET

INDUSTRIELLE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 HC HAJAR CONSULTING SARL
AU

 13RUE 45 QUARTIER SLIMANI
 TANGER TANGER، 90000،

TANGER MAROC
 SOCIETE DE TRAVAUX

 ELECTRICITE BATIMENT ET
INDUSTRIELLE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
5ا حي سلاميني طنجة - 90000 

طنجة وملغرب 
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

19ا121
في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 شتنبر   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE DE TRAVAUX  :
 ELECTRICITE BATIMENT ET

. INDUSTRIELLE
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذكهربيء وذحيمة.
زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 90000  - طنجة  سلاميني  حي  5ا 

طنجة وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات اذجي نففاق : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات اذجي نففاق : 1000 ب امة 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  نففاق  اذجي  وذسات 
داور و ت وذسيهل بني خيرون اودي زم 

25350 اودي زم وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  نففاق  اذجي  وذسات 
داور و ت وذسيهل بني خيرون اودي زم 

25350 اودي زم وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   03 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم ا959.
942I

وألستيد منير وذحزازي وإلدري�سي

HAROUN CHAKIR MOTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وألستيد منير وذحزازي وإلدري�سي
نجزئة وذتمسميني شيرع وحمت 

ولحريزي وقمة بيريس 6 وذطيبق وألال 
رقم 01 نطفون ، 93000، نطفون 

وملغرب
 HAROUN CHAKIR MOTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي فم 
وذحلاق شيرع وملفريسكاين وذطيبق 
وألر�سي - 93200 وملضاق وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

67ا31
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HAROUN CHAKIR MOTO
 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

.HAROUN CHAKIR MOTO
فم  حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق  وملفريسكاين  شيرع  وذحلاق 

وألر�سي - 93200 وملضاق وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنحلفش  شكير  وذسات 

 10 وملركز شيرع وذ ي�سي عايض رقم 

طيبق 01 93200 وملضاق وملغرب.

وذساتا فرداس وذحيقل عنفوته و) 

وملفرسكاين  شيرع  وذحلاق  فم  حي 

93200 وملضاق وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بنحلفش  شكير  وذسات 

 10 وملركز شيرع وذ ي�سي عايض رقم 

طيبق 1 93200 وملضاق وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   22 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1083.

943I

 SOCIETE DE CONSEIL JURIDIQUE ET

D’EXPERTISE COMPTABLE

SNESTRA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 SOCIETE DE CONSEIL

 JURIDIQUE ET D›EXPERTISE

COMPTABLE

 BINE LAMDOUNE BD

 INZEGANE RUE 65 N° 115

 ETG 2 ، 20470، ‹CASABLANCA

MAROC

SNESTRA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 61 ملت ى 

الذة وذا فت ا مصطفى وملحيني رقم 

69 وذطيبق وذثيني وذتور وذباضيء 

وذتور وذباضيء 7000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
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نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

89ا539

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SNESTRA

ا  وذباع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشروء وذحيم 

والسترود ا وذتصت ر.

عنفون ومل ر والجتميعي : 61 ملت ى 

الذة وذا فت ا مصطفى وملحيني رقم 

69 وذطيبق وذثيني وذتور وذباضيء وذتور 

وذباضيء 7000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وفروروي  خيذت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وفروروي  خيذت  وذسات 

بيس   12 وقيمة  وذرشات  مفالي  حي 

وذرقم 05 وذتور وذباضيء 20703 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وفروروي  خيذت  وذسات 

بيس   12 وقيمة  وذرشات  مفالي  حي 

وذرقم 05 وذتور وذباضيء 20703 وذتور 

وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 08 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.

944I

N2M CONSEIL-SARL

BLITZKAUF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

BLITZKAUF شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

ولحسن والال وذحي 5 وذرقم 19 

وذطيبق وذثيذث وذرقم 6 - 62000 

وذنيضفر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

079ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BLITZKAUF

اساط   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتجيرا بيلجملة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 19 وذرقم   5 وذحي  والال  ولحسن 

 62000  -  6 وذرقم  وذثيذث  وذطيبق 

وذنيضفر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : خيذت  وذحتاتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  خيذت  وذحتاتي  وذسات 

ذافركفزن   51371 ومليتاي  ذافركفزن 

ومليتاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  خيذت  وذحتاتي  وذسات 

ذافركفزن   51371 ومليتاي  ذافركفزن 

ومليتاي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 675.

945I

AMGHAR CONSULTING

WIAM MULTI SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

AMGHAR CONSULTING

شيرع محمت وذزفزوف إقيمة صففاي 
رقم 189 وذطيبق وذسفلي ساتي 

مفمن وذتور وذباضيء ، 0ا206، وذتور 

وذباضيء وملغرب

WIAM MULTI SERVICE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 3 زت ة 

كلففن وذتوروذباضيء - 20000 

وذتوروذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

79ا0ا1.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 10 ميرس  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 WIAM MULTI وذفحات  وذشريك 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ   SERVICE

 3 وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 
 20000  - زت ة كلففن وذتوروذباضيء 

حل   : وملغرب تتاجة ل  وذتوروذباضيء 

وذشركة.
زت ة   3 ا حتد م ر وذتصفاة ب 

 20000  - وذتوروذباضيء  كلففن 

وذتوروذباضيء وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) اشفوش علي ا عنفوته و) 
 20000  3 رقم   102 زت ة   3 وملسيرا 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذتوروذباضيء 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 512ا82.

946I

ste mifi

NEZAHA MAROC CAFE
إعالن متحتد وذ روروت

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 1ا

50000، meknes maroc

nezaha maroc cafe »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذطيبق 

وألر�سي زت ة 16 رقم 1ا حي وذفحتا 

مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.55132

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 ميرس  ا1  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

حصص  من  حصة  90ا  نففيت 

ذفيئتا  وذفورت  عبت  محمت  وذسات 

وذسات ودريس جحباط

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

من  ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

لوت وذشريك وذفحات إلى شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

والسم وذ يتفني ولجت ت ذلشركة هف 

.MAIVIDA
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قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي:
جحباط  ودريس  وذسات  إضيفة 

كمسير ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة
بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير والسم وذ يتفني ذلشركة
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير ميذكي حصص وذشركة
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير رأس ميل وذشركة
على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: تغاير مسيري وذشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1768.
947I

STE ANGLE DE GESTION SARL

JRY TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE ANGLE DE GESTION SARL
شيرع أحمت ولحريزي نجزئة 

وذتمسميني رقم 6 وقيمة بيريس- أ 
نطفون ، 93000، نطفون وملغرب

JRY TRANS شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وملحيريف رقم 60 ط3 رقم 9 - 

93000 نطفون وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31589

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 JRY  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TRANS

بإ جيز  وذشركة  غرض 

 TRANSPORT DE  :

 MARCHANDISES POUR LE

 COMPTE D’AUTRUI NATIONAL

.ET INTERNATIONAL

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وملحيريف رقم 60 ط3 رقم 9 - 93000 

نطفون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذاح فبي  تيدر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 1000  : وذاح فبي  تيدر  وذسات 

ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذاح فبي  تيدر  وذسات 
 9 رقم  ط3   60 شيرع وملحيريف رقم 

93000 نطفون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذاح فبي  تيدر  وذسات 
 9 رقم  ط3   60 شيرع وملحيريف رقم 

93000 نطفون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1212.

948I

STE MAKTAB AL KHADAMAT

SERRI FAMIGLIA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

STE MAKTAB AL KHADAMAT

 80BD ABDELKRIM KHATABI

 1ER ETAGE BENI MELLAL ،

23000، BENI MELLAL MAROC

SERRI FAMIGLIA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 
وبف ظبي نجزئة ولجفد - 23000 بني 

مالل وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12719
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SERRI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.FAMIGLIA
غرض وذشركة بإ جيز : م هى
أشغيل وإلستيرود ا وذتصت ر.

6ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
بني   23000  - وبف ظبي نجزئة ولجفد 

مالل وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذسات سري عبت وذرحام 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
500 حصة   : وذسات سري محمت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذرحام  عبت  سري  وذسات 
نجزئة  ظبي  وبف  شيرع  6ا  عنفوته و) 

ولجفد 23000 بني مالل وملغرب.
6ا  وذسات سري محمت عنفوته و) 
 23000 شيرع وبف ظبي نجزئة ولجفد 

بني مالل وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذرحام  عبت  سري  وذسات 
نجزئة  ظبي  وبف  شيرع  6ا  عنفوته و) 

ولجفد 23000 بني مالل وملغرب
6ا  وذسات سري محمت عنفوته و) 
 23000 شيرع وبف ظبي نجزئة ولجفد 

بني مالل وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 5اا.

949I

louardi compta

ZAYKA ETUDE ET CONSEIL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

حل شركة

louardi compta

رقم 26 زت ة عبيس وملسحتي مكتب 

رقم 5 وملت نة ولجت تا فيس ، 

30000، فيس وملغرب

 ZAYKA ETUDE ET CONSEIL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 112 

وذطيبق رقم 1 نجزئة وملست بل حي 

وملسيرا بنسفدا - 30030 فيس 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

85ا60.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   29 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 ZAYKA ETUDE ET وذشريك وذفحات

 10.000 رأسميذهي  مبلغ   CONSEIL

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

نجزئة وملست بل   1 وذطيبق رقم   112

فيس   30030  - حي وملسيرا بنسفدا 

وملغرب تتاجة ل : صحفبة في وذتمفيل.

رقم  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

نجزئة وملست بل   1 وذطيبق رقم   112

فيس   30030  - حي وملسيرا بنسفدا 

وملغرب. 

ا عين:

ا  وذزوهر  وذغني  عبت  وذسات ا) 

بلفك س حي زاوغة   188 عنفوته و) 

وملغرب  فيس   30020 فيس  وذحلاي 

كمصفي  ا) ذلشركة.
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اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 
وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : رقم 112 

وملست بل حي  نجزئة   1 رقم  وذطيبق 

وملسيرا بنسفدا فيس

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 06 ميي 2022 

نحت رقم 2388.

950I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

 SOCIETE IMMOBILIERE
 TABIAI TOUZANI - SIGLE :

SITT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH

FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL

 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE IMMOBILIERE TABIAI

TOUZANI - SIGLE : SITT شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نكنة 

 OLM 40000 نجزئة A 1 وذغفل رقم

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

77ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SOCIETE IMMOBILIERE TABIAI

.TOUZANI - SIGLE : SITT

وذتنماة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذح يرية.

نكنة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 OLM 40000 نجزئة A 1 وذغفل رقم

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   500  : وذسات تزور وذتيبعي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
00ا   : وذتفزوني  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا سهيم وذتفزوني : 25 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
25 حصة   : وذساتا ريم وذتفزوني 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات بسيم وذتفزوني : 25 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا مالك وذتفزوني : 25 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات تزور وذتيبعي عنفوته و) ا15 
0000ا  شيرع محمت ولخيمس جليز 

مروكش وملغرب.
وذسات محمت وذتفزوني عنفوته و) 
ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6
وذتور   20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذباضيء وملغرب.
وذساتا سهيم وذتفزوني عنفوته و) 
ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6
وذتور   20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  وذتفزوني  ريم  وذساتا 
ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6
وذتور   20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  وذتفزوني  بسيم  وذسات 
ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6
وذتور   20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذباضيء وملغرب.
وذساتا مالك وذتفزوني عنفوته و) 
ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6
وذتور   20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات تزور وذتيبعي عنفوته و) ا15 

0000ا  شيرع محمت ولخيمس جليز 

مروكش وملغرب

وذسات محمت وذتفزوني عنفوته و) 

ولخيمس  وذطيبق  عيدل  وبن  زت ة   6

 20053 بفركفن   15 وذش ة 

وذتوروذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135767.

951I

FDBM Consulting

خضري سيرفيس
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FDBM Consulting

 Av Ghinia imm El bouaami

 2 Premier Etage Appart N،

54350، MIDELT Maroc

خضري سيرفيس شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 نجزئة 

وذكرم - 350ا5 ماتذت وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3177

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : خضري 

سيرفيس.

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملستختمين.

عنفون ومل ر والجتميعي : 12 نجزئة 

وذكرم - 350ا5 ماتذت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذسات خيدري عبت وذ يدر 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : فينحة  وذظيهري  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذ يدر  عبت  خيدري  وذسات 

350ا5  وذكرم  نجزئة   12 عنفوته و) 

ماتذت وملغرب.

فينحة  وذظيهري  وذساتا 

350ا5  وذكرم  نجزئة   12 عنفوته و) 

ماتذت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذ يدر  عبت  خيدري  وذسات 

350ا5  وذكرم  12نجزئة  عنفوته و) 

ماتذت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بماتذت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 119.

952I

CAB ASSISTANCE

ETTAYDY TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ETTAYDY TRANS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وذكمبفرية 2 وذ طحة 350ا وذحفومة 

- 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

100553
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في مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 

إعتود  نم   2019 شتنبر  من   17  

لوت  ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ETTAYDY TRANS

-ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملفظفين.

-وذن ل وذفطني ذلبضيئع..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

350ا وذحفومة  2 وذ طحة  وذكمبفرية 

- 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

100 حصة   : وذسات عمر وذتي تي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذتي تي  عمر  وذسات 

طنجة   90000 وذحفومة  وذكمبفرية 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذتي تي  عمر  وذسات 

طنجة   90000 وذحفومة  وذكمبفرية 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

من   03 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

أكتفبر 2019 نحت رقم 226622.

953I

ste controle balance sarl

 IMMOBILIERE JAWHARAT
MEKNES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
 IMMOBILIERE JAWHARAT

MEKNES شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي متجر ا 
عميرا I 2 نجزئة رييض والسميعلاة 
و ت االل مكنيس - 50000 مكنيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55869
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   09
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 IMMOBILIERE JAWHARAT

.MEKNES
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري 
وشغيل مختلفة وا وذبنيء.

ا  متجر   : عنفون ومل ر والجتميعي 
نجزئة رييض والسميعلاة   I  2 عميرا 
مكنيس   50000  - و ت االل مكنيس 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وبروهام نزاتي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : ولحجاج  ولجااللي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  نزاتي  وبروهام  وذسات 
وذففيء   2 وذطيبق  سين  8ا2  عميرا 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
وذسات ولجااللي ولحجاج عنفوته و) 
 5 وملنصفر   8 ش ة  د   11 عميرا 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  نزاتي  وبروهام  وذسات 
وذففيء   2 وذطيبق  سين  8ا2  عميرا 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب
وذسات ولجااللي ولحجاج عنفوته و) 
 5 وملنصفر   8 ش ة  د   11 عميرا 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   30 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1258.
954I

اين إكسبير

RD MAR
إعالن متحتد وذ روروت

اين إكسبير
25 زت ة عبت وذكريم وذت فري وذتور 
وذباضيء، 20100، وذتور وذباضيء 

وملغرب
RD MAR »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: وذطيبق 
وذثيذث اا زت ة وذحسكري نففاق 
عبت وذ يدر عين وذبرجة - 20302 

وذتوروذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.322273

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2020 فبرو ر   13 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
إقرور افيا وذسات محمت محي وذت ن 

وذروفعي اقبفو ارثته 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
نفزيع حصص وذشريك وملتففى وذسات 
محمت محي وذت ن وذروفعي اوالعتروف 

بين  ومليل  ذروس  ولجت ت  بيذتفزيع 

وذفرثة 

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

وعتميد وذنظيم والسي�سي ولجت ت 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا2  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 2ا8188.

955I

PREMIUM FINANCE

DADA TRADI
إعالن متحتد وذ روروت

PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DADA TRADI »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 1537 

مكرر سفكفمي 1 - 0000ا مروكش 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.101213

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   07 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

 200 وذغففلي  نففاق  وذسات  نففيت 

 200 أصل  من  وجتميعاة  حصة 

حصة ذفيئتا وذسات أحمت صيدقي

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

بيهلل  وملتفكل  وذسات  وست يذة  قبفل 

حمات من تساير وذشركة 

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

فتيح  وذحيلي  عبت  وذسات  تسماة 

ولى جيتب وذسات  كمسير غير شريك 

أحمت صيدقي .
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قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

بشكل صحاو  وذشركة  نلتزم  سفف 

ذلسات  اوملتحتد  وملشترك  بيذتفقاع 

عبت  وذسات  انفقاع  صيدقي  أحمت 

وذحيلي فتيح ذفترا غير محتادا

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :6 رقم  بنت 

أدتيه  وملحانفن  وذشركيء  مي لي:  لتزم 

بيملبيذغ  ذلشركة  وذن ت ة  بيملسيهمة 

ذلتطفير  وذنهضة  شركة  وذتيذاة: 

صيدقي  وذسات   • درهم   55000.00

وذساتا   • درهم  0000.00ا  أحمت: 

دكير تبالة: 5000.00 درهم

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
رأس ومليل وملحتد بمبلغ  100،000) 

ميئة أذف درهم. اهي م سمة إلى أذف 

ميئة  100)  ب امة  سهم   (1،000 

درهم ذكل منهي ، نحمل وألرقيم من 1 إلى 

، مكتتب  ، متففعة بيذكيمل   1،000

بمي  وملسيهمين  بيذكيمل من قبل  بهي 

 • اهي:   ، مسيهميتهم  مع   تنيسب 

شركة وذنهضة ذلتطفير ش.م.ل : 550 

00ا  أحمت:  صيدقي  وذسات   • سهم 

50 سهم.  سهم • وذساتا دكير تبالة: 

وإلجميلي: 1.000 سهم

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

مي لي:  ت ر وذشركة اوحت أا أكثر من 

وذطباحاين  وألشخيص   ، وملت رين 

وملحانين من قبل   ، أم ال  وذشركيء   ،

أا  وألسي�سي  وذنظيم  في   ، وذشركيء 

من  ب رور   ، الحق  قيتفن  بمفجب 

أربيع  ثالثة  وذذ ن  مثلفن  وذشركيء 

تحاانهم  وألقل.  تم  على  وألسهم 

وذسات  ؛  كمت رين مشيركين ذلشركة 

وذحيلي  عبت  اوذسات  أحمت  صيدقي 

كل  محتادا.   ر  غير  ذفترا   ، فتيح 

من وذسات صيدقي أحمت اوذسات عبت 

وذحيلي فتيح قبفل مهيمهمي اذن   ع 

نحت أي تحيرض أا حظر أا مصيدرا 

 نص عليهي وذ يتفن.

على  وذذي  نص   :16 رقم  بنت 

مي لي: 

صحاو  بشكل  وذشركة  ستلتزم 
خالل  من  بهي  وملتحل ة  بيألعميل 
وذتفقاع وملشترك اوملتحتد من وذسات 
وذحيلي  عبت  اوذسات  أحمت  صيدقي 

فتيح الذك ذفترا غير محتادا.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   27 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13520.
956I

Fiduciaire le point

WENZE TRANSPORT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

Fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 311

20200، CASABLANCA maroc
WENZE TRANSPORT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا19 
شيرع رضي كت را س د - 50ا20 

وذتوروذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
20383ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 فبرو ر   08 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 WENZE وذفحات  وذشريك  لوت 
رأسميذهي  مبلغ   TRANSPORT
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي رقم ا19 شيرع رضي كت را 
وملغرب  وذتوروذباضيء  50ا20   - س د 

تتاجة ل : نفقف عيم عن وذنشيط.
ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم ا19 
50ا20   - د  س  كت را  رضي  شيرع 

وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  هبري  وذكبير  عبت  وذسات ا) 
رقم   70 3زت ة  حي وملسيرا  عنفوته و) 
وملغرب  وذتوروذباضيء   20660  85

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 25 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميرس 2022 نحت رقم 819159.
957I

ste controle balance sarl

EVA GLASS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ste controle balance sarl
 appt 3 immb 1031. lot riad al
 ismailia marjane 1 . meknes
 meknes، 50000، MEKNES

maroc
EVA GLASS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 11 
رقم 63 حي وذفحتا 1 وذطيبق 2 
مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
55975

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   09
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EVA  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GLASS
وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة اوذبنيء.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 2 وذطيبق   1 63 حي وذفحتا  رقم   11

مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات عتمين وذنيصيري 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عتمين وذنيصيري عنفوته و) 
 1 وذفحتا  حي   63 رقم   11 زت ة 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عتمين وذنيصيري عنفوته و) 
 1 وذفحتا  حي   63 رقم   11 زت ة 

مكنيس 50000 مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   15 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 86ا1.

958I

QUALICIA CONSULTING

ADV DISTRIBUTION SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 ADV DISTRIBUTION SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا6 شيرع 

عبت هلل وملت فني وذطيبق 1 وذش ة 2 

وذتوروذباضيء - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1651ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ADV  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.DISTRIBUTION SARL

غرض وذشركة بإ جيز : وستشيروت 

في وذتساير

مركز وذتجمال

ولختميت وذلفجستاة اوذن ل وقل 

من 3,5 طن.

ا6 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

 2 وذش ة   1 عبت هلل وملت فني وذطيبق 

20000 وذتوروذباضيء  وذتوروذباضيء - 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذسات غاير سحات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 : وذسات تافف تاكفال جفن ذفيس 

500 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  سحات  غاير  وذسات 

وقيمة وذريحين وبن   6 ش ة   3 عميرا 
مكنيس   50000 مكنيس  ج  م  رشت 

وملغرب.

ذفيس  جفن  تاكفال  تافف  وذسات 
زت ة مف�سى بن تصير   81 عنفوته و) 

وذتوروذباضيء  كفنيي  حي  ا  طيبق 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  سحات  غاير  وذسات 

وقيمة وذريحين وبن   6 ش ة   3 عميرا 
مكنيس   50000 مكنيس  ج  م  رشت 

وملغرب

ذفيس  جفن  تاكفال  تافف  وذسات 
زت ة مف�سى بن تصير   81 عنفوته و) 

وذتوروذباضيء  كفنيي  حي  ا  طيبق 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 27 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 15193.

959I

 ANTENNE MAROCAINE DE L’INSTITUT :

(EUROPÉEN DE SYNERGOLOGIE“ (A.M.I.E.S

 ANTENNE MAROCAINE DE
 L’INSTITUT EUROPÉEN DE
)SYNERGOLOGIE (A.M.I.E.S

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 ANTENNE MAROCAINE DE :
 L’INSTITUT EUROPÉEN DE
(SYNERGOLOGIE“ (A.M.I.E.S
265 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 

وذرقم 92 وذتور وذباضيء ، 20000، 
casablanca maroc

 SOCIÉTÉ ”ANTENNE
 MAROCAINE DE

 L’INSTITUT EUROPÉEN DE
 (SYNERGOLOGIE“ (A.M.I.E.S
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 265 شيرع 
وذزرقطفني وذطيبق 9 وذرقم 92 وذتور 
وذباضيء وذتور وذباضيء 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1201ا5
 31 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIÉTÉ ”ANTENNE  :
 MAROCAINE DE
 L’INSTITUT EUROPÉEN DE

. (SYNERGOLOGIE“ (A.M.I.E.S
ختميت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وستشيرية.
 265  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 وذرقم 92 
 20000 وذتور وذباضيء وذتور وذباضيء 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 50.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

 250  : وذساتا صفتاي علمي سني 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 L’INSTITUT وذشركة 
 EUROPÉEN DE SYNERGOLOGIE
درهم   100 ب امة  حصة   : 250

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :
سني  علمي  صفتاي  وذساتا 
 12 وذزت ة  ذيزورين  نجزئة  عنفوته و) 
 20000 وملحيريف   10 ش ة   3 طيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.
 L’INSTITUT وذشركة 
 EUROPÉEN DE SYNERGOLOGIE
بفتتاف  دي  شيرع   52 عنفوته و) 
بيريس   75008 بيريس   F  75008

فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
سني  علمي  صفتاي  وذساتا 
 12 وذزت ة  ذيزورين  نجزئة  عنفوته و) 
 20000 وملحيريف   10 ش ة   3 طيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

1201ا5
960I

FLASH ECONOMIE

SWISSFIT CONCEPT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SWISSFIT CONCEPT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي كلم 3 
طريق حت حرورا وملجمع وذسكني 

كيردن ساتي - 20160 وسفي وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

25ا11

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2021 ميرس   03

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SWISSFIT CONCEPT

قيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذرييضة,نتذاك,م هى.

 3 كلم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسكني  وملجمع  حرورا  حت  طريق 

كيردن ساتي - 20160 وسفي وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذرحيطي  وذسات سحات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات سحات وذرحيطي عنفوته و) 

02 نجزئة وذتحييش حي ساتي بفزيت 

20160 وسفي وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات سحات وذرحيطي عنفوته و) 

02 نجزئة وذتحييش حي ساتي بفزيت 

20160 وسفي وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   11 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 25ا11.

961I
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HORIZON LINES SARL

RAGGANI E HIJOS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

HORIZON LINES SARL
شيرع محمت وذيز تي، إقيمة 

وألتتذس، بلفك H، وذطيبق وألر�سي، 
رقم 3 ، 0ا930، نطفون وملغرب

RAGGANI E HIJOS شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 

ولحرا اود وذناكرا، منط ة وألنشطة 
والقتصيد ة بيذفناتق، وذتجزئة 

رقم 1، وملستفدع رقم 8، وذفناتق - 
93102 وذفناتق وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31205

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   03
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.RAGGANI E HIJOS
وسترود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
انخزين انفزيع اباع اوعيدا نصت ر 

وملنتجيت وذغتوئاة وذزروعاة.
وملنط ة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
ولحرا اود وذناكرا، منط ة وألنشطة 
وذتجزئة  بيذفناتق،  والقتصيد ة 
 - وذفناتق   ،8 وملستفدع رقم   ،1 رقم 

93102 وذفناتق وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذركيني  عيدل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذركيني  عيدل  وذسات 
عمين،  شيرع  رشات،  مفالي  نجزئة 

رقم 38 93102 وذفناتق وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذركيني  عيدل  وذسات 
عمين،  شيرع  رشات،  مفالي  نجزئة 

رقم 38 93102 وذفناتق وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   15 والبتتوئاة بتطفون بتيريخ 

2022 نحت رقم 818.
962I

CABINET LAAFOU CONSEIL

MILLESIME IMMOBILIER
إعالن متحتد وذ روروت

 MILLESIME IMMOBILIER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
رأسميذهي .22.500.000,00 درهم.

اعنفون م رهي والجتميعي ا17 طريق 
أاالد زيين -وذتور وذباضيء وملغرب.
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.215155
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى   -  1
والستثنيئي وملؤرخ في 22 وبريل .2022 

ن رر مي  لي: 
وذشركة  رأسميل  خفض   -
درهم   10.000.000,00 قتره  بمبلغ 
إلى  درهم   22.500.000,00 من  أي 
طريق  عن  درهم   12.500.000,00

إذغيء 000 100 حصة، 
من  ا7   6 وملفود  تحت ل   -

وذ يتفن وألسي�سي؛
برودا  عمر  وذسات  تحاين   -
رقم  وذفطناة  وذبطيقة  حيمل  سني، 
نيزورين،  فاال  في  ومل ام   ،B122892
وذتور  سيرفين-أتفي،  سين  شيرع 
كمسير ذلشركة ذفترا غير  وذباضيء، 

محتادا؛
نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة    2
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

مي ف 2022 نحت رقم 265ا82.
عن وملستخلص اوذبايتيت 

963I

GLOBAL AUDITAX

HMIMSSA TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

GLOBAL AUDITAX

نجزئة ننيعفرت رقم 6 حي ولحرش 

و ت ملفل وتزكين وملغرب، 86150، 

أ ت ملفل وملغرب

HMIMSSA TRANS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور بن 

كمفد ساتي بابي وشتفكة أ ت بيهي 

- ا8727 وشتفكة أ ت بيهي وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

26057

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HMIMSSA TRANS

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملستختمين لحسيب وذغير .

داور بن   : عنفون ومل ر والجتميعي 

كمفد ساتي بابي وشتفكة أ ت بيهي 

- ا8727 وشتفكة أ ت بيهي وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات عبت هللا كرطاط 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبت هللا كرطاط عنفوته و) 

مركز ساتي بابي وشتفكة أ ت بيهي 

ا8727 وشتفكة أ ت بيهي وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عبت هللا كرطاط عنفوته و) 

مركز ساتي بابي وشتفكة أ ت بيهي 

ا8727 وشتفكة أ ت بيهي وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   29 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 6ا8.

964I

CELYA CONSULTING

DOUCEURS EN BOUCHE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

CELYA CONSULTING

 Rue 1 Etage 2 Appt 3 Tarik Al 5ا

 Khir Sidi Bernoussi Casablanca

، 20610، Casablanca MAROC

DOUCEURS EN BOUCHE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7ا نجزئة 

ولخير دراا برشات - 3275ا برشات 

وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.13863

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

رفع  نم   2022 ميرس   30 في  وملؤرخ 

رأسميل وذشركة بمبلغ قتره »90.000 

إلى  درهم«   10.000« أي من  درهم« 

»100.000 درهم« عن طريق : ن ت م 

حصص ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 87/2022ا.

965I
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FLASH ECONOMIE

JOCCK SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

JOCCK SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا

 م رهي وإلجتميعي: 2 زت ة وذصنفبر 

وذطيبق ا مكتب رقم 12 - وذتور 

وذباضيء

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1977ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   17

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا

JOCCK SARL :تسماة وذشركة

مصنع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألحذ ة بيذحملايت وملاكيتاكاة 

زت ة   2  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 -  12 مكتب رقم  ا  وذصنفبر وذطيبق 

وذتور وذباضيء

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة

مبلغ رأسميل وذشركة: 00.000ا.1 

درهم، م سم كيذتيلي

وذسات ولجفوهري شريف : 7.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة

 7.000  : خلال  وذشيمي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   

اصفيت امفوطن وذشركيء

وذسات ولجفوهري شريف عنفوته 

محمت  شيرع  حسين  بني  زت ة   156

 - 500,6وذسفي�سي  كلم  وذسيدس 

وذربيط

 72 وذسات وذشيمي خلال عنفوته 

ممر دي ذاالص رقم ا نجزئة وملي�سي 

وذتور   - وذسبع  عين  كيسطفر  حي 

وذباضيء وملغرب

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ولجفوهري شريف عنفوته 

محمت  شيرع  حسين  بني  زت ة   156

 - 500,6وذسفي�سي  كلم  وذسيدس 

وذربيط

 72 وذسات وذشيمي خلال عنفوته 

ممر دي ذاالص رقم ا نجزئة وملي�سي 

وذتور  وذسبع-  عين  كيسطفر  حي 

وذباضيء

بيملركز  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ولجهفي ذالستثمير بيذتور وذباضيء

966I

segex

CENTRE KINE BALANCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16 , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

CENTRE KINE BALANCE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 5 

مكتب زالغ شيرع محمت د فري 

وذطيبق وذثيني مت نة ولجت تا فيس 

- 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72573

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CENTRE KINE BALANCE

: أخصيئاة  غرض وذشركة بإ جيز 
وذترايض وذطبي.

رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
د فري  محمت  شيرع  زالغ  مكتب   5
وذطيبق وذثيني مت نة ولجت تا فيس - 

30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا كنزا وذغميري وذتلمسيني 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذساتا كنزا وذغميري وذتلمسيني 
 12 وذش ة  ب   5 وذحميرا  عنفوته و) 
شيرع عبت وذرحام وذس يط حي بتر 

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا كنزا وذغميري وذتلمسيني 
 12 وذش ة  ب   5 وذحميرا  عنفوته و) 
شيرع عبت وذرحام وذس يط حي بتر 

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2170.
967I

FLASH ECONOMIE

ELECTRO GERMANY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ELECTRO GERMANY
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رأسميذهي:100.000 درهم

م رهي وإلجتميعي: رقم 180 بلفك 5 
حي وذرييض وسفى 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
10697

وذحيم  ولجمع  مل ت�سى  نبحي 
أبريل   15 بتيريخ  وملؤرخ  والستثنيئي 

2022 قرر

 ELECTRO شركة  حل 

 GERMANY

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة 

لوت وذشريك وذفحات 

زراوذة  و ت  أتيس  وذسات  -عين 

كمصفي ذلشركة

 180  حتد م ر وذتصفاة في رقم 

بلفك 5 حي وذرييض وسفى

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 393

968I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

OLMINE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلمامة وقلام وذرشات ة 

ص.ب 112 كلمامة وقلام 

وذرشات ة، 52250، وذروشاتبة 

وملغرب

OLMINE SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : قصر 

ساتي  حيى ننجتود وذرشات ة - 

52600 ننجتود وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.2019/13023

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر   2022 20  ني ر  في  وملؤرخ 

لوت  شركة   OLMINE SARL حل 

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وإلجتميعي قصر ساتي  حيى ننجتود 

ننجتود وملغرب   52600  - وذرشات ة 

تتاجة الالفالس.

ا عين:

ا  وزاركي  محمت  وذسات ا) 

ننغير  و كنافن  و ت ر  و ت  عنفوته و) 

كمصفي  ا)  وملغرب  ننغير  5800ا 

ذلشركة.
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ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
قصر  افي   2022 20  ني ر  بتيريخ 
 - وذرشات ة  ننجتود  ساتي  حيى 

52600 ننجتود وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
09 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 281/2022.
969I

ATLAS CAPITAL MANAGEMENT

 FCP AL IJTIMAI
PROTECTION

إعالن متحتد وذ روروت

 FCP AL IJTIMAI PROTECTION
نجت ت والعتميد ذصنتاق وذتفظاف 

وملشترك
على إثر تغاير وملؤسسة وملسيرا

وملشترك  وذتفظاف  صنتاق 
وذهائة  رئيسة  قرور  بحت  م بفل 
بتيريخ  وذرسيمال  ذسفق  وملغرباة 
 GP22030 10/03/2022 نحت رقم
نأسيس  وملميزوت  ا  وذتكفين 
صنتاق وذتفظاف وملشترك بمفجب 
 2016/09/29 في  مؤرخ  عرفي  ع ت 
طب ي ذلظهير وذشريف رقم 213.93.1 
ا1ا1  21  وآلخر  رباع  في  وملؤرخ 
بيذهائيت  وملتحلق   (1993 سبتمبر 
ذل ام  ولجميعي  بيذتفظاف  وملكلفة 

وملن فذة ا نتمثل ميزونه في مي  لي: 
وذتفظاف  صنتاق  إسم   •
 FCP AL IJTIMAI  : ولجميعي 

PROTECTION
هائة   : وذترنيب  قفوعت   •
 - وذتفظاف ولجميعي ذل ام وملن فذة 

سنتوت وألمت وملتفسط اوذطفيل
من  سنة وبتتوء   99 وملتا:   •
ذتى  وذضبط  بكتيبة  وإل توع  نيريخ 

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
وملؤسسة  عنفون  ا  إسم   •
وذكيئن   CDG CAPITAL  : وذفديحة 
م رهي، ب سيحة مفالي ولحسن، برج 

ومليمفتاة وذربيط
وملؤسسة  عنفون  ا  إسم   •
 ATLAS CAPITAL MANAGEMENT
زت ة   88 ب  وملسيرا وذكيئن م رهي،   :

وملروك�سي وذتور وذباضيء 

 :  A. SAAIDI & Associés  •
إسم مروقب ولحسيبيت وذكيئن م ره 

ب اسيحة ميرشيل وذتور وذباضيء
وملشيركة  حصص  مبلغ   •

وألاذاة: 1.000.000 درهم
وذصيفاة  وألصفل  مبلغ   •
وذ ايم  داته  فامي  ال  مكن  وذذي 
بإستردود ولحصص : 500.000 درهم
وإل توع : نم وذ ايم بيإل توع   •
ذتى  وذضبط  بكتيبة  وذ يتفني 
في  وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء 

2022/05/ 17نحت رقم 1ا3ا82
970I

HRO CONSEIL

 EL HAJI & ASSOCIES LEGAL
SERVICES SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

HRO CONSEIL
292 شيرع محمت ولخيمس وذطيبق 
والر�سي ، 20900، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 EL HAJI & ASSOCIES LEGAL
SERVICES SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا6 شيرع 

عبت هللا وملت فني رقم 2 طيبق وألال - 
20090 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
533899

 08 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 فبرو ر 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EL HAJI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
 & ASSOCIES LEGAL SERVICES

.SARL
غرض وذشركة بإ جيز : ولختميت 
ان ت م  وذت فن  انحصال  وذ يتفتاة 

ولختميت.

ا6 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
عبت هللا وملت فني رقم 2 طيبق وألال - 

20090 وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات محمت ولحيجي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
عاطياي  وذزهروء  وذساتا فيطمة 
درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ولحيجي  محمت  وذسات 
 3 عميرا  وذت تم  وقيمة  وذ تس  حي 
رقم5 ساتي وذبرتف�سي 20610 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
عاطياي  وذزهروء  وذساتا فيطمة 
حي وذ تس وقيمة وذت تم  عنفوته و) 
وذبرتف�سي  ساتي  رقم5   3 عميرا 

20610 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عاطياي  وذزهروء  وذساتا فيطمة 
حي وذ تس وقيمة وذت تم  عنفوته و) 
وذبرتف�سي  ساتي  رقم5   3 عميرا 

20610 وذتور وذباضيء وملغرب
عنفوته و)  ولحيجي  محمت  وذسات 
 3 عميرا  وذت تم  وقيمة  وذ تس  حي 
رقم5 ساتي وذبرتف�سي 20610 وذتور 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 23 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

فبرو ر 2022 نحت رقم 129ا81.
971I

TRANSPARENCE COMPTA-CONSEILS--

SOLUTION -T2CS

RESTRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

TRANSPARENCE COMPTA--
CONSEILS-SOLUTION -T2CS

 LOT 942 AL MASSAR ROUTE

 DE SAFI APPT N°9 2EME

 ETAGE MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

RESTRAV شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور دور 

وذحين نمصلفحت - 0000ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125501

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.RESTRAV

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

متنفعة أا وذبنيء.

داور دور   : عنفون ومل ر والجتميعي 

مروكش  0000ا   - وذحين نمصلفحت 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 20.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات سحات قابفش : 200 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  قابفش  سحات  وذسات 

نحنيات  نمصلفحت  وذحين  دور  داور 

ولحفز 0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  قابفش  سحات  وذسات 

نحنيات  نمصلفحت  وذحين  دور  داور 

ولحفز 0000ا مروكش وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135780.
972I

حضيتة ولخير

Crèche AL KHAIR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

حضيتة ولخير
شيرع مفالي وسميعال ا1 وقيمة 

مفالي وسميعال وذطيبق وذثيذث رقم 
9 طنجة ، 90000، طنجة وملغرب
Crèche AL KHAIR شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

مفالي وسميعال ا1 وقيمة مفالي 
وسميعال وذطيبق وذثيذث رقم 9 
طنجة - 90000 طنجة وملغرب .
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
87ا125.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 23 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وقيمة  ا1  وسميعال  مفالي  »شيرع 
مفالي وسميعال وذطيبق وذثيذث رقم 
9 طنجة - 90000 طنجة وملغرب » إلى 
وذطيبق  وألمل   E1 »وملركب وملحمتي 
ص.ب   : طنجة   83 رقم  والر�سي 
90060 طنجة   - وملجت طنجة  1ا70 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 2ا0ا.
973I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EXCELLENCE  GREEN  
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

تغاير نشيط وذشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرساف 

وملغرب
 STE EXCELLENCE GREEN SARL 
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي وذطيبق 

والال نجزئة ولحرية رقم 13 
جرساف - 35100 جرساف وملغرب.

تغاير نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1857
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تغاير   2022 ميرس   30 وملؤرخ في 

نشيط وذشركة من »-أعميل وذري
أشغيل  ا  وذغيبفية  -وألشغيل 

وذغرس
وستيرود انصت ر جماع وذسلع«   -

إلى »-أعميل وذري
ذلبضيئع  اوذتالي  وملحلي  وذن ل   -

لحسيب وذغير 
- وستيرود انصت ر جماع وذسلع«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بجرساف بتيريخ 

2022 نحت رقم 1315/2022.
974I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EXCELLENCE GREEN
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات
نففيت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرساف 

وملغرب
 STE EXCELLENCE GREEN SARL
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والال نجزئة ولحرية رقم 13 
جرساف - 35100 جرساف وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1857
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميرس   30 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

شيفي  محمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

جميل شيفي بتيريخ 30 ميرس 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بجرساف بتيريخ 

2022 نحت رقم 1315/2022.
975I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ENERGY PARTNER
 HOLDING  OFFSHORE

SQRL
إعالن متحتد وذ روروت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 ENERGY PARTNER HOLDING
OFFSHORE SQRL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

محمت وذسيدس إقيمة أزهير, بلفك 
5 ش ة رقم ا-1 - 90000 طنجة 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
7821ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2012 12  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
 Amanda Jane مي لي: حفذت وذساتا
RICHTER ح67 حصة وجتميعاة من 
وذتي  والجتميعاة  حصص   100 بين 
وذسات  ولى  وذشركة  هذه  في  نمتلكهي 
 Josinus Bertje Marin VAN DER

 WEL
على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 
 Josinus Bertje مي لي: إصيفة وذسات
Marin VAN DER WEL كمسير ثيني 

ذلشركة 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
حتد روسميل وذشركة في 10.000أررا 

وجتميعاة  حصة   100 ولى  م سمة 
أارا ذلحصة نخصص   100 من فئة 
 Amanda Jane وذساتا   : ذلشركيء 
RICHTER ..... ح33 حصة وجتميعاة 
 Josinus Bertje Marin وذسات 
حصة  ح67   .......  VAN DER WEL
حصة   100 وملجمفع   . وجتميعاة 

وجتميعاة 
على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 
 Josinus يسير وذشركة وذسات  مي لي: 
ا   Bertje Marin VAN DER WEL
 Amanda Jane RICHTER وذساتا 
غير  ملتا  لذك  ا  ذلشركة  كمسير ن 

محتادا 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
27  ني ر  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2012 نحت رقم 50ا102.
976I

TATARI ARCHITECTURE SARL AU

TATARI ARCHITECTURE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 TATARI ARCHITECTURE SARL
AU

وملنط ة وذصنيعاة طريق نطفون 
وذطريق وذرئيساة قطحة رقم 119 ، 

90000، طنجة وملغرب
TATARI ARCHITECTURE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 
نطفون وملنط ة وذصنيعاة، وذطريق 
وذرئيساة قطحة رقم 119 - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127073

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
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وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 TATARI : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.ARCHITECTURE
وذهنتسة   : غرض وذشركة بإ جيز 
أشغيل  ا  والستشيروت  وملحميرية، 

وذبنيء.
طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطريق  وذصنيعاة،  وملنط ة  نطفون 
 90000  -  119 وذرئيساة قطحة رقم 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات محمت عالء ططري : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ططري  عالء  محمت  وذسات 
وبن  زت ة  وذنزوهة  حي  عنفوته و) 
 90000  03 رقم  ولحسني  وذرحمفن 

طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ططري  عالء  محمت  وذسات 
وبن  زت ة  وذنزوهة  حي  عنفوته و) 
 90000  03 رقم  ولحسني  وذرحمفن 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 053ا.
977I

AAC AFRIC EXPERTISE

 FOURNITURE
INDUSTRIELLE DU MAROC

إعالن متحتد وذ روروت

AAC AFRIC EXPERTISE
 18-JET BUSINESS CLASS N°16

 LOT ATTAWFIK SIDI MAAROUF
 ، 20170، CASABLANCA

MAROC
 FOURNITURE INDUSTRIELLE

DU MAROC »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: حي 

والزهري 2 رقم 55 زت ة 68 والذفة - 
20220 وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.282527
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 10  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
حصة   200 مجمفع  نففيت  مي لي: 
نملكهي   SERV.SA شركة  طرف  من 
 FOURNITURE شركة  روسميل  في 
 INDUSTRIELLE DU MAROC

 AMDP.SAS ذفيئتا شركة
على  وذذي  نص   :  2 رقم  قرور 
مي لي: ابيذتيبي وصبو مجمفع روسميل 
وذشركة ذفيئتا شركة AMDP.SAS ا 
بيذتيلي وصبو وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  شركة 
شركة  روسميل  في  وذفحات  وذشريك 
 FOURNITURE INDUSTRIELLE

 DU MAROC
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
تحت ل  ا  والسي�سي  وذنظيم  نحاين 

ومليدنين 6 ا7 من وذنظيم والسي�سي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 656ا82.
978I

UPSILON CONSULTING

SIRARE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زواية شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 
ش ة رقم 20 ، 20250، وذتور 

وذباضيء وملغرب
SIRARE شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا زت ة 

أحمت بركيت، وذطيبق وذسفلي رقم 
3، محيريف - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

0805ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SIRARE
وذترايج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
باع اشروء  وملبيني.  اتشيات  وذح يري 
اوألرو�سي  اوذفاالت  اوذش ق  وملبيني 
نففير  وملبناة.  أا   / ا  وملكشففة 
نجيرا  أنشطة  جماع  وذحيملة.  وذات 

وذح يروت انطفير وألرو�سي. .
زت ة  9ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 
رقم  وذسفلي  وذطيبق  بركيت،  أحمت 
وذتور وذباضيء   20000  - محيريف   ،3

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات جميل وذضريف : 65 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات  يسين ولحيسني : 35 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات جميل وذضريف عنفوته و) 
داور وذهفوارا 26175 برشات وملغرب.

وذسات  يسين ولحيسني عنفوته و) 
داور وذهفوارا 26175 برشات وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات جميل وذضريف عنفوته و) 
داور وذهفوارا 26175 برشات وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.
979I

Zirana Maroc

KHAWLA  AUTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

Zirana Maroc
 App 1 Imm 36 Avenue Med

 Ben Abdellah VN ، 46000، SAFI
MAROC

KHAWLA AUTO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم 
7 عميرا GH 12 وذتجمع وذسكنيي 
وذ تس حي عمرية عين وذشق - 

20000 وذباضيء وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.295573

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
دجنبر   02 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2021
درهم«   5.000.000« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   7.500.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   12.500.000«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

دجنبر 2021 نحت رقم 3856ا.
980I

FIDUCIAIRE MOGADOR

EQUIDOR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

EQUIDOR شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : ش ة في 
وذطيبق وذسفلي من وملنزل رقم 21 
نجزئة وذراتق - 000اا وذصفيرا 

وملغرب.
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قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.3813
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2021 تفتبر   25 وملؤرخ في 
وملسؤاذاة  لوت  شركة   EQUIDOR
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا 
درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 
 21 في وذطيبق وذسفلي من وملنزل رقم 
وذصفيرا  000اا   - وذراتق  نجزئة 
وملغرب تتاجة ذحتم نح اق وي وربيح.

ا عين:
 OTTAVIANO MARIE (وذسات ا
ا   CLAUDE THERESE ROBIN
000اا وذصفيرا  عنفوته و) وذصفيرا 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
افي ش ة في   2022 ميرس  ا2  بتيريخ 
 21 رقم  وملنزل  من  وذسفلي  وذطيبق 
وذصفيرا  000اا   - وذراتق  نجزئة 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 160/2022.

981I

STE FIDLAMIAE SARL

RENAISSANCE COACHING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
 RENAISSANCE COACHING

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 
وألبطيل ش ة ا أكتول - 10000 

وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
160361

 21 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 فبرو ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.RENAISSANCE COACHING
إستوء   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
من  تفع  أي  أا  وذتتريب  أا  وملشفرا 
وذتطفير  ذغرض  وذتتريب  أتفوع 

وذشخ�سي، وملتر�سي أا وملنهي.
وذتحلام اوذتتريب وملنهي بجماع   -
أشكيذه ذألفرود  وذكبير أا وذشبيب أا 
أا وملهناين أا ولجمحايت أا  وألطفيل) 

وذشركيت أا وإلدوروت.
اداروت  عمل  حل يت  ننظام   -
إلى  نتريباة امحيرض امؤنمروت امي 

لذك. أا أي حتث.
اوذتتريب  وملشفرا  ن ت م   -

شخصاي أا عن بحت.
والنصيل  ختميت  ن ت م   -
اوذتسفيق اولختميت وذرقماة امي إلى 

لذك.
وإلدورية   : فى  ختميت  ن ت م   -
امروجحة  اولجفدا  وذتمفيل  ؛ 

ولحسيبيت امي إلى لذك...
15 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 10000  - أكتول  ا  ش ة  وألبطيل 

وذربيط وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : غزالن  وذرحمفني  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
غزالن  وذرحمفني  وذساتا 
65 زت ة عبت وملفمن ش ة  عنفوته و) 

س2 حسين 10000 وذربيط وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

غزالن  وذرحمفني  وذساتا 
65 زت ة عبت وملفمن ش ة  عنفوته و) 

س2 حسين 10000 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا79ا12.
982I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 ENERGY PARTNER
 HOLDING  OFFSHORE

SQRL
إعالن متحتد وذ روروت

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
 ENERGY PARTNER HOLDING
OFFSHORE SQRL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 

محمت وذسيدس إقيمة أزهير, بلفك 
5 ش ة رقم ا-1 - 90000 طنجة 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
7821ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2013 ميي   02 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
 Amanda وذساتا  حفذت  مي لي: 
33 حصة  Jane RICHTER مجمفعة 
هذه  في  نمتلكهي  وذتي  وجتميعاة 
 Josinus Bertje وذسات  ولى  وذشركة 

Marin VAN DER WEL
على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 
 Amanda وذساتا  إقيذة  مي لي: 
من مهيمهي كمسيرا   Jane RICHTER

ذلشركة 
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تحت ل وذ يتفن والسي�سي ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
روسميل  حتد   : وذشركة  روسميل 

م سمة  أارا   10.000 في  وذشركة 

فئة  من  وجتميعاة  حصة   100 ولى 

أارا ذلحصة نخصص ذلشريك   100

 Marin VAN DER وذسات  وذفحات 

 WEL Josinus Bertje

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

:  ت ر وذشركة كمسير  والدورا  مي لي: 

 Marin VAN وذسات  ذلشركة  احات 

لذك  ا   DER WEL Josinus Bertje

ملتا غير محتادا

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   31 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2013 نحت رقم 117988.

983I

FIDUCIARE DES PROFESSIONNELS

SIMPOWER SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

 FIDUCIARE DES

PROFESSIONNELS

 N°2. 5 EME ETAGE RES

 YOUSSEF BEN TACHFINEE RUE

 YOUSSEF BEN TACHFINE88،

900020، TANGER MAROC

SIMPOWER SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

شاكففسكي ا سات قطب وقيمة 

جفبي ب وذطيبق ا رقم 126/ا1 

طنجة - 90000 طنجة وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

033ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذشالاي هجر كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 93363.

984I
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DAO-INFRANET MAROC

DAO-INFRANET MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

DAO-INFRANET MAROC
5ا1 شيرع محمت ولخيمس وذطيبق 
 Tanger ،90000 ، 28 وذروبع ش ة

Maroc
DAO-INFRANET MAROC شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وملنصفر وذتهبي وقيمة مييسال 

وذطيبق 6 رقم 73 طنجة - 90000 
طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127337

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
DAO- : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.INFRANET MAROC
مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
بشبكيت  ذلطرق  وذفناة  وذتروسيت 

مختلفة.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مييسال  وقيمة  وذتهبي  وملنصفر 
 90000  - طنجة   73 رقم   6 وذطيبق 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
200 حصة   : وذسات دوفات ودرين 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
300 حصة   : وذسات كميل محكبي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وذسات مصطفى بنزخرافة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ودرين  دوفات  وذسات 

فرنسي 93160 فرنسي فرنسي.

عنفوته و)  محكبي  كميل  وذسات 

طنجة وذبيذاة نجزئة وذبحر وملتفسط 

قطحة ا62 زت ة شيطئ كميدا رقم 1 

طنجة 90000 طنجة وملغرب.

بنزخرافة  مصطفى  وذسات 

فرنسي  90ا95  فرنسي  عنفوته و) 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  محكبي  كميل  وذسات 

طنجة وذبيذاة نجزئة وذبحر وملتفسط 

قطحة ا62 زت ة شيطئ كميدا رقم 1 

طنجة 90000 طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253830.

985I

BCNG

STE: LE NOUVELLISTE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

STE: LE NOUVELLISTE شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 92 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

33ا2ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE:  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LE NOUVELLISTE

وإلتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذساناميئي.

 ،265  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 92 رقم   9 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 50.000,00 

درهم، م سم كيذتيلي:

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

 100 حصة ب امة  2.500ا   : كراب 

درهم ذلحصة .

وذسات عيدل لحلف : 7.500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة . 

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

كراب : 25ا ب امة 100 درهم.

ب امة   75  : لحلف  عيدل  وذسات 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

شيرع  6ا،  عنفوته و)  كراب 
 20050 رقم6   2 وذزرقطفني وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  لحلف  عيدل  وذسات 

ذسيسفة نجزئة وذنسام وسالن رقم 

658 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  لحلف  عيدل  وذسات 

ذسيسفة نجزئة وذنسام وسالن رقم 

658 20050 وذتور وذباضيء وملغرب

وذسات  فسف وذزيتوني عنفوته و) 

 2 1 ش ة  202 شيرع وذزيرواي طيبق 

20050 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 
رقم -.

986I

MJ MANAGEMENT

كم أكغي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
كم أكغي شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 
طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 3 زت ة 
وبن نفمرت وقيمة حكمت وذطيبق 

وذثيني رقم ا طنجة - 90000 طنجة 
وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.98197
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2021 شتنبر   08 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
لوت وذشريك وذفحات كم أكغي مبلغ 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
زت ة وبن نفمرت   3 م رهي وإلجتميعي 
ا  وذثيني رقم  وقيمة حكمت وذطيبق 
طنجة - 90000 طنجة وملغرب تتاجة 

ل : قلة وذحمل.
زت ة   3 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
وذطيبق  حكمت  وقيمة  نفمرت  وبن 
90000 طنجة   - ا طنجة  وذثيني رقم 

وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) مهتي خلال ا عنفوته و) 
6 زت ة فغرزدق وقيمة زينب وذطيبق 9 
رقم 29 طنجة 90000 طنجة وملغرب 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس  ا2  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 8ا27.
987I
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ALLEGEANCE CONSULTING

ULSAN SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

ALLEGEANCE CONSULTING
سيحة وذرادني ن يطع شيرع طيتطين 
ا شيرع ذبنين وقيمة ذانى رقم 51&50 

، 90000، طنجة وملغرب
ULSAN SARL AU شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 5 شيرع 
 فسف وبن نيشفين وذطيبق 2 رقم 

3 - 90000 طنجة وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.89539

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في ا1 فبرو ر 2022 نم نحفيل 
ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة من »5 
 2 شيرع  فسف وبن نيشفين وذطيبق 
إلى  طنجة وملغرب«   90000  -  3 رقم 
 - نجزئة والتتذس وذحفومة   70 »رقم 

90000 طنجة وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253785.
988I

PLANETE INVESTISSEMENT

MEL ALU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MEL ALU
13 زت ة وحمت وملجيطي وقيمة 
وألذب وذطيبق 1 ش ة رقم 8 

وملحيريف وذتوروذباضيء ، 20100، 
وذتوروذباضيء وملغرب

MEL ALU شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 زت ة 
وحمت وملجيطي وقيمة وألذب وذطيبق 

1 ش ة رقم 8 وملحيريف وذتوروذباضيء 
- 2000 وذتورووذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2733ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 MEL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALU

وذنجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوألملنافم.
زت ة   13  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وحمت وملجيطي وقيمة وألذب وذطيبق 1 

8 وملحيريف وذتوروذباضيء -  ش ة رقم 

2000 وذتورووذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : لحماتي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت لحماتي عنفوته و) 

 3 وألمين  قصبة  نجزئة  ذيسيسفة 

عميرا ا ش ة 3 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت لحماتي عنفوته و) 

 3 وألمين  قصبة  نجزئة  ذيسيسفة 

عميرا ا ش ة 3 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 816627.

989I

SOMADINCO

IF OUTILS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOMADINCO
إقيمة ميجفرل عميرا B رقم2 

حي وذ تس وذبرتف�سي ، 20610، 
وذتوروذباضيء وملغرب

IF OUTILS شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 2ا شيرع 
وذ فوت وملسيعتا وذطيبق 1 حي 
وذرجيء - 12390 وذتوروذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

0325ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   15
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 IF  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.OUTILS
غرض وذشركة بإ جيز : وذتجيرا.

2ا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1 وذطيبق  وملسيعتا  وذ فوت  شيرع 
وذتوروذباضيء   12390  - وذرجيء  حي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   50  : محرف  تبال  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا وبتسيم جبحي : 50 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محرف  تبال  وذسات 
 20610 وذبرتف�سي   50 رقم   35 بلفك 

وذتوروذباضيء وملغرب.
وبتسيم جبحي عنفوته و)  وذساتا 

 20610 وذبرتف�سي   50 رقم   35 بلفك 

وذتوروذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  محرف  تبال  وذسات 

 20610 وذبرتف�سي   50 رقم   35 بلفك 

وذتوروذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 15 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821381.

990I

FINGEST CONSEIL SARL

MONTBOURGEOIS
إعالن متحتد وذ روروت

FINGEST CONSEIL SARL

وذحي وذصنيعي نجزئة وملسيررقم 

1369 مكتب 1 مروكش ، 0000ا، 

مروكش وملغرب

MONTBOURGEOIS »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: وملجمع 

وذسكني  فسف وبن نيشفين بلفك أ3 

رقم 15 شيرع وألمير مفالي عبت هللا - 

. مروكش وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.106675

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير تسماة وذشركة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نفساع وذنشيط

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :2 رقم  بنت 

وذشركة  تسماة  تغاير  نم  مي لي: 

ولى   MONTBOURGEOIS من 

.MONTBOURJOIE
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على  وذذي  نص   :3 رقم  بنت 

نمت إضيفة وألنشطة وذتيذاة  مي لي: 

وستيرود   : ولحيلي  وذشركة  إلى نشيط 

انصت ر وذبضيئع اوملفود

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135790.

991I

FINGEST CONSEIL SARL

HOTEL BATOUL
إعالن متحتد وذ روروت

FINGEST CONSEIL SARL

وذحي وذصنيعي نجزئة وملسيررقم 

1369 مكتب 1 مروكش ، 0000ا، 

مروكش وملغرب

HOTEL BATOUL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: ن يطع 

شيرع وذتكتفر ذانيريس ا شيرع 

عرصة وملحيش مروكش وملت نة - . 

مروكش وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.20087

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2019 ميي   18 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت حصص

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين محين جت ت ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

أطل�سي  وذكريم  عبت  وذسات  نففيت 

وصل  من  وجتميعاة  حصة   2000

2000 ذفيئتا وذسات أطل�سي زكرييء

على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

ذلشركة  جت ت  مسير  تحاين  مي لي: 

احات  كمسير  زكرييء  أطل�سي  وذسات 

وذسات  وملسير  وست يذة  ذ بفل  نبحي 

عبت وذكريم أطل�سي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
23  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2020 نحت رقم 111601.
992I

UPSILON CONSULTING

 INTUITIVE PERFORMANCE
AGENCY

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

UPSILON CONSULTING
زواية شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 
ش ة رقم 20 ، 20250، وذتور 

وذباضيء وملغرب
 INTUITIVE PERFORMANCE
AGENCY شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا، شيرع 
وذزرقطفني، مكتب رقم 15 ا 16، 
وذطيبق 6، - 20250 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
89981ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2022 أبريل   01 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 INTUITIVE وذفحات  وذشريك  لوت 
 PERFORMANCE AGENCY
درهم   10.000 رأسميذهي  مبلغ 
شيرع  6ا،  اعنفون م رهي وإلجتميعي 
 ،16 ا   15 رقم  مكتب  وذزرقطفني، 
وذباضيء  وذتور   20250  -  ،6 وذطيبق 

وملغرب تتاجة ل : قرور وذشريك.
ا حتد م ر وذتصفاة ب 6ا، شيرع 
 ،16 ا   15 رقم  مكتب  وذزرقطفني، 
وذباضيء  وذتور   20250  -  ،6 وذطيبق 

وملغرب. 
ا عين:

لحبيبي  وذت ن  صالح  وذسات ا) 
وذفضالة  نجزئة   38 عنفوته و)  ا 
كمصفي  ا)  وملغرب  نميرا   12000

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822229.
993I

SOFIDACE

 PHIPRO ETUDES ET
CONSEIL SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

SOFIDACE
 SCTEUR 9 IMM. 16 RESIDENCE

 AMAL HAY RIAD ، 10100،
RABAT MAROC

 PHIPRO ETUDES ET CONSEIL
SARL شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا 

زت ة اود زيز وذطيبق 3 ش ة 7 وكتول 
وذربيط - 10090 وذربيط وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

160263
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 PHIPRO ETUDES ET CONSEIL

.SARL
وتجيز   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 , وذت ناة   . وذتروسيت  وتفوع  جماع 
,نكنفذفجاي وملحلفميت ا  والقتصيد ة 

غيرهي
وملتحل ة  ولختميت  -وتجيزجماع 

بهذه وذتروسيت 
وذتروسيت  جماع  عيم,  -ابشكل 
وا  ومليذاة  وا  وذتجيرية  وا  وذصنيعاة 

وملتحل ة بشكل  وذح يرية  وا  وملن فذة 

وملشير  مبيشر وا غير مبيشر بيالشايء 

وذيهي وعاله .
ا  رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
زت ة اود زيز وذطيبق 3 ش ة 7 وكتول 

وذربيط - 10090 وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 20.000,00 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : حتا  بن  محمت  وذسات 

حصة ب امة 10.000 درهم ذلحصة .

 100  : بفجحيدا  سكانة  وذساتا 

حصة ب امة 10.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت بن حتا عنفوته و) 

 9 ش ة   7 عميرا   2 سلامة  وقيمة 

سال ولجت تا   11100 سال ولجت تا 

وملغرب .

بفجحيدا  سكانة  وذساتا 

وذحميرا  ا1  بلفك   8 قطيع  عنفوته و) 
 11003 وذسالم سال  حي   6 رقم   38

سال وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بفجحيدا  ونس  وذسات 

ش ة   38 عميرا   8 حي وذسالم قطيع 

6 بلفك ا1 سال 11003 سال وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا69ا12.

994I

UPSILON CONSULTING

NODO SPAS MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زواية شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 

ش ة رقم 20 ، 20250، وذتور 

وذباضيء وملغرب
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NODO SPAS MAROC شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا زت ة 

أحمت بركيت، وذطيبق وذسفلي رقم 

3، محيريف - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

0995ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا0 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NODO SPAS MAROC

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انفزيع  اباع  اشروء  انصت ر 

ولجيكفزي امحتوت وذلايقة وذبتتاة. 

وستيرود انصت ر اشروء انركاب اباع 

وألمالك  حايزا  وذصايتة.  منتجيت 

وذح يرية .
زت ة  9ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 

رقم  وذسفلي  وذطيبق  بركيت،  أحمت 

وذتور وذباضيء   20000  - محيريف   ،3

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 25.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 José Miguel DONOSO وذسات

 100 حصة ب امة   FISCHER : 250

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

 José Miguel DONOSO وذسات

FISCHER عنفوته و) . . . ..

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

 José Miguel DONOSO وذسات
FISCHER عنفوته و) . . . .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.
995I

UPSILON CONSULTING

ASL INVEST HOLDING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

UPSILON CONSULTING
زواية شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 
ش ة رقم 20 ، 20250، وذتور 

وذباضيء وملغرب
ASL INVEST HOLDING شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا زت ة 
أحمت بركيت، وذطيبق وذسفلي رقم 
3، محيريف - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
0997ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   29
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ASL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.INVEST HOLDING
شركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
قيبضة، ولحايزا أا وملشيركة وملبيشرا 
أا غير وملبيشرا في رأس ميل وذشركيت 
أا وملجمفعيت أا وذكايتيت وذ يتفتاة 

من جماع وألتفوع؛

اسالة،  بأي  وذشركة  مشيركة 
بشكل مبيشر أا غير مبيشر، في جماع 
لوت صلة  نكفن  قت  وذتي  وملحيمالت 
شركيت  إنشيء  طريق  عن  بهتفهي 
والشتروك  أا  وملسيهمة  أا  جت تا 
ولح فق  أا  ومليذاة  وألاروق  شروء  أا 
لذك،  غير  أا  وذتمج  أا  والجتميعاة 
أصل  أي  نأجير  أا  حايزا  أا  إنشيء 

نجيري أا مؤسسة.
.

زت ة  9ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 
رقم  وذسفلي  وذطيبق  بركيت،  أحمت 
وذتور وذباضيء   20000  - محيريف   ،3

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات جميل أسالكي : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات جميل أسالكي عنفوته و) 6 
 rue la commune 94800 Villejuif

.France
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات جميل أسالكي عنفوته و) 6 
 rue la commune 94800 Villejuif

France
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم -.
996I

FIDUCIAIRE MOGADOR

AMSITEN DISTRIBUTION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

افيا شريك

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

AMSITEN DISTRIBUTION شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل في 

قايدا سمامف دوئرا نمنير - 000اا 
وذصفيرا وملغرب.

افيا شريك
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.5035
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في ا1 فبرو ر 2022 نم وإلعالم 
بففيا وذشريك و جة ومفش ا نفزيع 
ذرسم   

ً
نبحي وذفرثة  على  حصصه 

 2021 22  فتاف  في  وملؤرخ  وإلروثة 
بيذشكل وألتي :

 180 وذسات ا) عبت هللا وذكتام ، 
حصة .

 89  ، وذكتام  فيطمة  وذسات ا) 
حصة .

 89  ، وذكتام  رقاة  وذسات ا) 
حصة .

 89  ، وذكتام  زهرا  وذسات ا) 
حصة .

 89  ، وذكتام  عيشة  وذسات ا) 
حصة .

 89  ، وذكتام  مانة  وذسات ا) 
حصة .

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 161/2022.

997I

وملركز وملروك�سي ذإلرشيد

CHIC LOUNGE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وملركز وملروك�سي ذإلرشيد
ش ة رقم ٩ متخل أ عميرا أنس 

ميجفريل شيرع مفالي عبت هللا ، 0، 
مروكش وملغرب

CHIC LOUNGE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة رقم 
- وذطيبق وذثيني - رقم 951 نجزئة 

وملسير - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

09ا125
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 CHIC  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

. LOUNGE

غرض وذشركة بإ جيز : - ذفتج بير 

- مطحم 

- ن ت م وذحراض وذفناة .

عنفون ومل ر والجتميعي : ش ة رقم 

نجزئة   951 رقم   - وذثيني  وذطيبق   -

وملسير - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : وذغر�سي  وذسات  يسين 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

500 حصة   : وذسات أسيمة مجت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذغر�سي  وذسات  يسين 

ا  عميرا   1 مجمفعة  وذحيلي  جنين 

وذض ة 23 0000ا مروكش وملغرب .

عنفوته و)  مجت  أسيمة  وذسات 

3 كريق  2 عميرا س  إقيمة ميجفريل 

مروكش  0000ا  وذباضيء  وذتور 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذغر�سي  وذسات  يسين 

ا  عميرا   1 مجمفعة  وذحيلي  جنين 

وذض ة 23 0000ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135689.

998I

UPSILON CONSULTING

DESERT TIMBER AFRICA
إعالن متحتد وذ روروت

UPSILON CONSULTING

زواية شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 

ش ة رقم 20 ، 20250، وذتور 

وذباضيء وملغرب

DESERT TIMBER AFRICA »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: زواية 

شيرع عمر ولخايم ا شيرع عبت 

وذرحام بفعبات، وذطيبق وذروبع، 

ش ة رقم 17 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

03863ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 15  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 

 Kassandra, وذساتا  تحاين  مي لي: 

 Catherine, Bélina PEYRATAUD

كمسيرا جت تا ذلشركة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

نحت ت صالحايت مسيري وذشركة

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تحت ل وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

وذتساير

على  وذذي  نص  ا1:  رقم  بنت 

مي لي: صالحايت وملسير ن

على  وذذي  نص   :15 رقم  بنت 

مي لي: ن اات صالحايت وملسير ن

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا17ا82.

999I

بغطاطي عبت وذرحمين

   شركة فرير اي امي تونسبور   

ش ذ م م
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

بغطاطي عبت وذرحمين

276 زت ة بفعبات وذسلميني وذ ت 

س 2 وذشطر 02 خريبكة ، 25000، 

خريبكة ومللكة وملغرباة

 شركة فرير وي ومي نفنسبفر ش ل م 

م شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وذش ة 

وذطبيق وذثيني رقم 1696 نجزئة 

وذفتو خريبكة - 25000 خريبكة 

وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.6993

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 08 ميرس  وملؤرخ في 

شركة فرير وي ومي نفنسبفر ش ل م 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة  م 

مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم اعنفون 

وذطبيق  وذش ة  وإلجتميعي  م رهي 

وذفتو  نجزئة   1696 رقم  وذثيني 

وملغرب  خريبكة   25000  - خريبكة 

تتاجة ل: عتم وشتغيل وذشركة .

ا عين:

ا  نريتي  ودريس  وذسات ا) 

عنفوته و) 112 زت ة وذرميتيىحي وذفتو 

وملغرب كمصفي  ا)  خريبة   25000

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

وذش ة  افي   2022 ميرس   08 بتيريخ 

نجزئة   1696 رقم  وذثيني  وذطبيق 

خريبكة   25000  - خريبكة  وذفتو 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بخريبكة  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 213.

1000I

FIDACTIVE

 PLUMA D›ANGE
COSMETICS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 PLUMA D›ANGE COSMETICS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
عالل بن عبت هللا رقم 20 حي 

وكراميعي وذتشيرا وتزكين - 86350 
وتزكين وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.12833
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   30 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
 PLUMA D’ANGE COSMETICS
درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عالل 
وكراميعي  حي   20 رقم  عبت هللا  بن 
وتزكين   86350  - وتزكين  وذتشيرا 

وملغرب تتاجة ل : نصفاة اد ة .
ا حتد م ر وذتصفاة ب بلفك ك 
رقم 177 حي وذهتى - 80000 وكيد ر 

وملغرب. 
ا عين:

ا  بفذهم  وذسات ا)  فسف 
وذحي   06 ش ى   5618 رقم  عنفوته و) 
وملغرب  وكيد ر   80000 وملحمتي 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
: بلفك ك رقم 177 حي وذهتى وكيد ر

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا91.

1001I



9751 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

FIDU ALIMTYAZ

EXTRA ZALAGH SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

FIDU ALIMTYAZ

13َ زت ة ، عبت وذكريم بن جلفن 

مكينب أشرف، مكتب ا1 وذطيبق 2 

FES MAROC ،30000 ، فيس

EXTRA ZALAGH SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 50 

نجزئة كريف زاوغة وذحلاي فيس - 

30000 فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.57967

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

EXTRA ZALAGH SARL شركة لوت 

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وإلجتميعي رقم 50 نجزئة كريف زاوغة 

وملغرب  فيس   30000  - فيس  وذحلاي 

تتاجة ذسفء وذتساير اكذو وذتشطاب 

عليهي من وذسجل وذتجيري

ا عين:

وذطبيب  وذلطاف  عبت  وذسات ا) 

زت ة   15 بنزرت  شيرع  عنفوته و)  ا 

فيس   30000  2 وذزهفر  وذنرايج 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 50 افي رقم   2022 أبريل   15 بتيريخ 

 - فيس  وذحلاي  زاوغة  كريف  نجزئة 

30000 فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 2163.

1002I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE CONFORT IMMO
SOLUTION

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE CONFORT IMMO

SOLUTION شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا1 داور 
و ت نفمرت حربال طريق وسفي - 

0000ا مروكش وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.99397

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   25 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
فيريي  ومحمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   2.000
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة  000.ا 
محمت وشهفر بتيريخ 25 أبريل 2022.
فيريي  ومحمت  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   2.000
وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة  000.ا 
أبريل   25 بتيريخ  صيدق   فسف 

.2022
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135802.
1003I

UNIVERS GESTION CONSEILS

 STE CONFORT IMMO
SOLUTION

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
تحاين مسير جت ت ذلشركة

UNIVERS GESTION CONSEILS
 N°607 LOT BELMEJJAD AL
 MASSAR MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE CONFORT IMMO

SOLUTION شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا1 داور 

و ت نفمرت حربال طريق وسفي - 

0000ا مروكش وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.99397

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) وشهفر 

محمت كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135802.

1004I

د في وكسبيرنيز

T-BOTH

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير تسماة وذشركة

د في وكسبيرنيز

إقيمة وذايسمين زواية شيرع عمر 

ولخايم ازت ة وذبنفسج عميرا 7 

بفساجفر ، 20220، وذتور وذباضيء 

وملغرب

T-BOTH شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي 6ا شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق وذثيني ش ة 

6 - 20390 وذتور وذباضيء وململكة 

وملغرباة.

تغاير تسماة وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري - 

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تغاير   2022 فبرو ر   18 وملؤرخ في 

إلى   »T-BOTH« وذشركة من  تسماة 

. »INTEGRAL CALL«

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 0ا1

fiduciaire capital orient

MAHAL OUJDA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc
MAHAL OUJDA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي اجتا 
08 نجزئة حسني طريق نيزا اجتا 

60000 اجتا وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.37163

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2022 أبريل   29 في  وملؤرخ 
بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
أي  درهم«   400.000,00« قتره 
إلى  درهم«   100.000,00« من 
 : طريق  عن  درهم«   500.000,00«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفجتا بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 1522.
1006I

FINANCES.NET

CRONOVET SARL AU
إعالن متحتد وذ روروت

FINANCES.NET
 AVENUE CAHIRA LOT 119

 FOUTOUHI TEMARA ، 12000،
TEMARA MAROC

CRONOVET SARL AU »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: شيرع 
وذ يهرا عميرا 61 ش ة 2 نميرا - 

12000 نميرا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.125667



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022)الجريدة الرسمية   9752

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
قرر ولجمع وذحيم غير وذحيدي ذلشركة 
وذحنفون  من  ومل روالجتميعي  ت ل 
61 ش ة  ولحيلي شيرع وذ يهرا عميرا 
 27 مجمفعة   2 وذنفر  ولى  نميرا   2
 09 وذطيبق وذثيني ش ة   291 عميرا 

نيمسني نميرا
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
قرر ولجمع وذحيم غير وذحيدي ذلشركة 
 100000 رفع رأس ميل وذشركة من 

ولى 500000
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
قرر وملسيهم وذفحات أن  ضاف إلى 
أنشطة:  ذلشركة  والجتميعي  وذغرض 
ولحتوئق  اصايتة  وذبستنة  أعميل 
ولخضروء  اوملسيحيت  اوملتنزهيت 
ولحضرية  وملسيحيت  وشغيل  ا 

ولخضروء , مكتب نفريت ؛
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص   :3 ا   7 ا  ا  بنت رقم 
رأس  ا  والجتميعي  ومل ر  مي لي:  على 

ومليل ا وذغرض والجتميعي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8122.

1007I

ANAMAR FIDUCIAIRE

TINGHIR BAKADDI SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 N 280 HAY BOUGAFER ،
45800، TINGHIR maroc

TINGHIR BAKADDI SARL شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي داور و ت 
وعال نفدغى وذسفلى 5800ا ننغير 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.525

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   26 وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
مبلغ   TINGHIR BAKADDI SARL
اعنفون  درهم   210.000 رأسميذهي 
وعال  و ت  داور  وإلجتميعي  م رهي 
ننغير وملغرب  5800ا  نفدغى وذسفلى 

تتاجة ل : وذتنيفساة.
ا حتد م ر وذتصفاة ب داور و ت 
ننغير  5800ا  وذسفلى  نفدغى  وعال 

وملغرب. 
ا عين:

ا  بيقتي  محمت  وذسات ا) 
عنفوته و) رقم 02 حي وسروس 5800ا 

ننغير وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بتنغير  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 222/2022.
1008I

FIDUSAL

YOGA OPTIQUE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUSAL
93ا1اشيرع طيرق بن زييد حي 

وملغرب وذحربي نميرا ، 12030، نميرا 
وملغرب

YOGA OPTIQUE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذسفلي عميرا 21 شيرع عالل بن 
عبت هللا حي وذنهضة 2 - 12000 

نميرا وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
136305

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   16
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 YOGA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.OPTIQUE
تظيرتي   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

-باع وذنظيروت.
وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بن  عالل  شيرع   21 عميرا  وذسفلي 
عبت هللا حي وذنهضة 2 - 12000 نميرا 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات رشتي أنس : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات رشتي أنس عنفوته و) رقم 
17 نجزئة غنف حي اود وذذهب 12000 

نميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات رشتي أنس عنفوته و) رقم 
17 نجزئة غنف حي اود وذذهب 12000 

نميرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بتميرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8121.
1009I

 NSR ACCOUNTANTS AND BUSINESS

ADVISERS

فندق توبقال جغدان
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 NSR ACCOUNTANTS AND
BUSINESS ADVISERS

 AV.HASSAN 2, QUARTIER

 INDUSTRIEL, RESIDENCE

 NOUR 5, 1ER ETAGE BUREAU

 N°34A MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

فنتق نفب يل جغتون شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

نمينرت وملال جميعة وسني وقلام 

ولحفز مروكش - 0000ا مروكش 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

79ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

فنتق   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

نفب يل جغتون .

فنتق ا   : غرض وذشركة بإ جيز 

مكين ذإلقيمة.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وقلام  وسني  جميعة  وملال  نمينرت 

مروكش  0000ا   - مروكش  ولحفز 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وسكفرن  حسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات حسن وسكفرن عنفوته و) 
داور و ت سفكة اركين وسني ولحفز 

0000ا مروكش وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات حسن وسكفرن عنفوته و) 
داور و ت سفكة اركين وسني ولحفز 

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135768.
1010I

ILUMEN

ILUMEN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ILUMEN
12 زت ة سيرية وبن زتام وذطيبق 

وذثيذث وذش ة رقم 3 حي وذنخال ، 
0ا203، وذتور وذباضيء وملغرب

ILUMEN شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 12 زت ة 
سيرية وبن زتام وذطيبق وذثيذث 

وذش ة رقم 3 حي وذنخال - 0ا203 
وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
0157ا5

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 01 
ميرس 2022 نم إعتود وذ يتفن 
وألسي�سي ذشركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ILUMEN
والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 

اوذتصت ر
نيجر.

زت ة   12  : عنفون ومل ر والجتميعي 
سيرية وبن زتام وذطيبق وذثيذث وذش ة 
وذتور  0ا203   - وذنخال  حي   3 رقم 

وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

حصة  00ا   : وذساتا هنت برودا 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   600  : وذسات  فنس برودا 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  برودا  هنت  وذساتا 
ش ران  بن  فاال   02 هت ة  نجزئة 
وذباضيء  وذتور   20150 كيذاففرني 

وملغرب.
عنفوته و)  برودا  وذسات  فنس 
زواية زت تي ومافط ا البالص ط 5 ش 
وذتور   20503 وملستشفايت  حي   26

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  برودا  وذسات  فنس 
زواية زت تي ومافط ا البالص ط 5 ش 
وذتور   20503 وملستشفايت  حي   26

وذباضيء وملغرب
عنفوته و)  برودا  هنت  وذساتا 
ش ران  بن  فاال   02 هت ة  نجزئة 
وذباضيء  وذتور   20150 كيذاففرني 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ا1  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم ا1357.
1011I

MOGADOR CONSULTING

 MOURASALATE
ABDELLATIF

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 MOURASALATE ABDELLATIF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 
6 نجزئة وذحزيزية مركز واتيغة - 

000اا وذصفيرا وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.5505

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 MOURASALATE وذفحات  وذشريك 
رأسميذهي  مبلغ   ABDELLATIF
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
نجزئة   6 رقم  محل  وإلجتميعي 
000اا   - واتيغة  مركز  وذحزيزية 
ونحتوم   : ل  تتاجة  وملغرب  وذصفيرا 
وملتوخال اعتم وذ ترا على وذتحيمل 

مع وملصيريق بمختلف وتفوعهي ....
محل  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
 - 6 نجزئة وذحزيزية مركز واتيغة  رقم 

000اا وذصفيرا وملغرب. 
ا عين:

ا  خاللي  وذرحام  عبت  وذسات ا) 
000اا  وذت يبيت  حي   21 عنفوته و) 
كمصفي  ا)  وملغرب  وذصفيرا 

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 
نجزئة وذحزيزية مركز   6 محل رقم   :

واتيغة وذصفيرا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 169/2022.
1012I

CABINET HOURMANEK

اويا فيش                                  
OYA FISH

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

CABINET HOURMANEK
 IMM HICHAM AVENUE 315
 HASSAN II AGADIR ، 80000،

agadir maroc
وايي فيش OYA FISH شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 962 

رقم 1ا حي وذسالم وكيد ر - 80026 

وكيد ر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

2767ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل  ا0  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا)  فسف وملتفكل 

أصل  من  وجتميعاة  حصة  00ا 

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

أبريل   07 عبت وذلطاف جفغر بتيريخ 

.2022

نففيت وذسات  ا) ومامة وذحثميني 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

أبريل  ا1  عبت وذلطاف جفغر بتيريخ 

.2022

وذرحام  عبت  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة  00ا  جفغر 

أصل 1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) 

أبريل   07 عبت وذلطاف جفغر بتيريخ 

.2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 109760.

1013I

MON COMPTABLE SARL

BOUSTANE PLAQUE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

MON COMPTABLE SARL

20 زت ة سجلميسة ، 60000، 

اجتا وملغرب

BOUSTANE PLAQUE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريف 

وذحفتاة نجزئة عيمري رقم 29 - 

60000 اجتا وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.28719
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بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

رشات  حاياي  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   200

كريم  حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500

 حاياي بتيريخ 11 ميي 2022.

علفي  حفاظ  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   300

كريم  حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500

 حاياي بتيريخ 11 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 700.

1014I

MON COMPTABLE SARL

BOUSTANE PLAQUE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

MON COMPTABLE SARL

20 زت ة سجلميسة ، 60000، 

اجتا وملغرب

BOUSTANE PLAQUE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريف 

وذحفتاة نجزئة عيمري رقم 29 - 

60000 اجتا وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.28719

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

تحاين  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

 حاياي كريم كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 700.

1015I

ASMOUNI POSITIF SARL AU

ASMOUNI POSITIF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

حل شركة

ASMOUNI POSITIF SARL AU

رقم 56 نجزئة بيتفروماك عين 

قيداس ، 30090، فيس وملغرب

Asmouni Positif شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 56 نجزئة 

بيتفروماك عين قيداس فيس رقم 

56 نجزئة بيتفروماك عين قيداس 

30090 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.55709

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 Asmouni Positif وذفحات  وذشريك 

درهم   100.000 رأسميذهي  مبلغ 

نجزئة   56 اعنفون م رهي وإلجتميعي 

رقم  فيس  قيداس  عين  بيتفروماك 

قيداس  عين  بيتفروماك  نجزئة   56

 : ل  تتاجة  وملغرب  فيس   30090

ف تون كلي ذرأسميل .

 56 ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 

 - قيداس  عين  بيتفروماك  نجزئة 

30090 فيس وملغرب . 

ا عين:

ا  وذسمفني  زكرييء  وذسات ا) 
حي والمل  ا  رقم   50 زت ة  عنفوته و) 

وملغب  فيس   30100 وذسفر  بيب 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بت

ALALI AUDIT ET CONSEIL

OTRICOM AGENCY
إعالن متحتد وذ روروت

ALALI AUDIT ET CONSEIL

 PLACE MOHAMMED V

 RESIDENCE DU CENTRE

 IMMEUBLE A N°4 2EME ETAGE

 ، 28800، MOHAMMEDIA

MAROC

OTRICOM AGENCY »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: إقيمة 

لحلف عميرا 11 رقم 3 بني  خلف - 

28815 وملحمت ة وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.26155

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

منو أذف  1.000) حصة وجتميعاة 

وذشركة من طرف  ذرأسميل  وملكفتة 

أخاه  ذفيئتا  مبشفر  مراون  وذسات 

وذسات محمت مبشفر

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

تظرو الست يذة وذسات مراون  مي لي: 

مبشفر من مهيمه كمسير ذلشركة، نم 

تحاين وذسات محمت مبشفر ولحيمل 

عتد  ذلتحريف  وذفطناة  ذلبطيقة 

T127786 كمسير جت ت ذلشركة مع 

منحه كيفة وذصالحايت ملزواذة مهيمه 

كمسير.

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

ولى  ذلشركة  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 
7 نجزئة وملسيرا  وذحنفون وذتيلي : رقم 

ـ وملحمت ة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص   :4-6-7-21 رقم  بنت 

على مي لي: نبني قيتفن أسي�سي جت ت 

ذلشركة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 920.

1017I

وئتميتاة باين حنين

FESTINDESIGN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نفساع نشيط وذشركة 

وئتميتاة باين حنين
عرصة ملحيش طريق وملستفدع 

وذبلتي رقم 7ا1 مروكش ، 0000ا، 
مروكش مروكش

FESTINDESIGN شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي شيرع 

عالل وذفي�سي نجزءا سين عميرا ا1 
رقم 1 - 0000ا مروكش وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.117973
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في ا0 ميي 2022 نمت إضيفة 
إلى نشيط وذشركة  وذتيذاة  وألنشطة 

ولحيلي :
اساط ع يري.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135859.

1018I

نياريرت تشجير

تاوريرت تشجير
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

نياريرت تشجير
وقيمة  فسف شيرع مفالي عبت هللا 
ش ة رقم 02 وذطيبق 02 ، 60800، 

نياريرت وملغرب
نياريرت تشجير شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 273 

وذطيبق وذثيني نجزئة مفالي علي 

وذشريف - 60800 نياريرت وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1503

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

نياريرت تشجير.

وذتشجير   : غرض وذشركة بإ جيز 

اوالشغيل وذحيمة اوذبنيء.

عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 273 

علي  مفالي  نجزئة  وذثيني  وذطيبق 

وذشريف - 60800 نياريرت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وحمت  وميرتي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وحمت  وميرتي  وذسات 

نياريرت   60800 وذتفركي  االد  داور 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وميرتي وحمت عنفوته و) دار 

االد وذتفركي 60800 نياريرت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بتياريرت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 78/2022.

1019I

CEJF

POPULOUS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

CEJF

 17Place pasteur Résidence

 Pasteur Build 7eme étage

 N°5 Casablanca ، 20300،

CASABLANCA MAROC

POPULOUS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 202 شيرع 

عبت وملفمن وذطيبق وذسفلي رقم 5 - 

20360 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2999ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.POPULOUS

غرض وذشركة بإ جيز : وذتصمام.

 202  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

شيرع عبت وملفمن وذطيبق وذسفلي رقم 

5 - 20360 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات محمت بن ود بة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت بن ود بة عنفوته و) 

حي وذنسام وقيمة ولحتوئق ا عميرا أ 

طيبق 3 ش ة 8 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت بن ود بة عنفوته و) 

حي وذنسام وقيمة ولحتوئق ا عميرا أ 

طيبق 3 ش ة 8 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 101ا82.

1020I

CEJF

OMAYS CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

CEJF

 17Place pasteur Résidence

 Pasteur Build 7eme étage

 N°5 Casablanca ، 20300،

CASABLANCA MAROC

OMAYS CAR شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي قسيرية 

وذفوحة »د« محل نجيري رقم 23 

بيشكف - 20ا20 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.382209

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   25 وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) جغيا 

محمت كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 323ا82.

1021I

TGE FIDUS

MAISON 1985
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

TGE FIDUS

شيرع وذزرقطفني كميل بيرك سيتتر 

عميرا B رقم 39 وذطيبق 6 ، 28810، 

وملحمت ة وملغرب

MAISON 1985 شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وملسيرا زت ة 06 وكتفبر رقم 06 

وذطيبق 03 ش ة 03 - 20350 وذتور 

وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2577ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAISON 1985

صنيعة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملالبس.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 06 رقم  وكتفبر   06 زت ة  وملسيرا 

وذتور   20350  -  03 03 ش ة  وذطيبق 

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

ولحضري  شبحة  مت حة  وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   700  :

ذلحصة.

وذساتا روتاة وذترهم : 100 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
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 100  : وذترهم  تفرهين  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

100 حصة   : وذسات جفد وذترهم 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ولحضري  شبحة  مت حة  وذساتا 

عنفوته و) شيرع وذبحرية رقم ا2 وذحي 

ولحسني 70000 وذحافن وملغرب.

عنفوته و)  وذترهم  روتاة  وذساتا 

وذحي ولحسني  ا2  شيرع وذبحرية رقم 

70000 وذحافن وملغرب.

وذساتا تفرهين وذترهم عنفوته و) 

وذحي ولحسني  ا2  شيرع وذبحرية رقم 

70000 وذحافن وملغرب.

عنفوته و)  وذترهم  جفد  وذسات 

وذحي ولحسني  ا2  شيرع وذبحرية رقم 

70000 وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ولحضري  شبحة  مت حة  وذساتا 

عنفوته و) شيرع وذبحرية رقم ا2 وذحي 

ولحسني 70000 وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823719.

1022I

SOMANEX

MG DEVELOPPEMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SOMANEX

3، شيرع 9 بريزوش ن يطع شيرع 

رحيل وملسكاني ، 0ا201، وذتور 

وذباضيء وملغرب

MG DEVELOPPEMENT شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

ولحرية وذطيبق 3 وذش ة 6 - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2927ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 MG  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DEVELOPPEMENT

وذسايحة   : غرض وذشركة بإ جيز 

اوذفنتقة.
زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 20000  -  6 3 وذش ة  ولحرية وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

ميرنينيز  ميتفيل  خفون  وذسات 

 100 100.100 حصة ب امة   : إبيتيز 

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ميرنينيز  ميتفيل  خفون  وذسات 

شيرع  بالتكي  فنتق  عنفوته و)  إبيتيز 

وذباضيء  وذتور   20000 الكفرتيش 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ميرنينيز  ميتفيل  خفون  وذسات 

شيرع  بالتكي  فنتق  عنفوته و)  إبيتيز 

وذباضيء  وذتور   20000 الكفرتيش 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 13 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823953.

1023I

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS

STE AMZOUGH TEC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تغاير نشيط وذشركة

FIDUCIAIRE ROSE CONSEILS
 N°135 BLOC D CITE LA
 RESISTANCE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

STE AMZOUGH TEC شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي والجتميعي رقم 162 

وذطيبق وذتيني زت ة نيزا وذحي ولحسني 
ارزوزوت 5000ا ارزوزوت وملغرب.

تغاير نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.11627
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
تغاير  نم   2022 ميي   12 في  وملؤرخ 
نشيط وذشركة من »باع مستحضروت 
وذتجمال ا وملفود وذكامايئاة  منتجيت 
وذنضيفة )« إلى »والسترود اوذتصت ر«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بفرزوزوت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 192.

1024I

وئتميتاة باين حنين

SEMI-NET
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

وئتميتاة باين حنين
عرصة ملحيش طريق وملستفدع 

وذبلتي رقم 7ا1 مروكش ، 0000ا، 
مروكش مروكش

SEMI-NET شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذحميرا 
6 وذش ة 9 س دور وذسحيدا وذطيبق 

وذثيني - 0000ا مروكش وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
51313

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

رفع  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 

 10.000« أي من  درهم«  »9.700اا 

عن  درهم«  »59.700ا  إلى  درهم« 
د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 

وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135858.

1025I

MOGADOR CONSULTING

MAMMAS TRAVEL CARS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MOGADOR CONSULTING

 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،

ESSAOUIRA MAROC

MAMMAS TRAVEL CARS شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي دكين رقم 

03.ا0 شيرع ولجفالن بيب دكيذة - 

000اا وذصفيرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6153

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. MAMMAS TRAVEL CARS

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق .

عنفون ومل ر والجتميعي : دكين رقم 

 - دكيذة  بيب  ولجفالن  شيرع  03.ا0 

000اا وذصفيرا وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

0ا3   : وذنبي  عبت  عبراق  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 : وذرحمين  عبت  عبراق  وذسات 
330 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 
وذسات عبراق وذايس : 330 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذنبي  عبت  عبراق  وذسات 
 1 وذبرج  نجزئة  8ا3  رقم  عنفوته و) 

000اا وذصفيرا وملغرب.
وذرحمين  عبت  عبراق  وذسات 
 1 وذبرج  نجزئة  8ا3  رقم  عنفوته و) 

000اا وذصفيرا وملغرب.
عنفوته و)  وذايس  عبراق  وذسات 
000اا   1 وذبرج  نجزئة  8ا3  رقم 

وذصفيرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذرحمين  عبت  عبراق  وذسات 
 1 وذبرج  نجزئة  8ا3  رقم  عنفوته و) 

000اا وذصفيرا وملغرب
عنفوته و)  وذايس  عبراق  وذسات 
000اا   1 وذبرج  نجزئة  8ا3  رقم 

وذصفيرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 171/2022.
1026I

mohammed boumzebra

SOCIETE DENIAOUI CAR
إعالن متحتد وذ روروت

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
SOCIETE DENIAOUI CAR »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: 178 حي 
وبتسيم شيرع عالل بن عبت هللا - 
23200 وذف اه بن صيلح وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.1605
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
 2500 حصة من وصل   100 نففيت 
حصة من وذسات دتاياي وسيمة ولى 

وذسات دتاياي رفحت
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
 2500 حصة من وصل   100 نففيت 
ولى  دتاياي وحمت  وذسات  حصة من 

وذسات دتاياي رفحت
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
من  دتاياي  وسيمة  وذسات  وقيذة 
وذتساير اتحاين وذسات رفحت دتاياي

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 
مي لي: نففيت ولحصص

على  وذذي  نص  3ا:  رقم  بنت 
مي لي: وذتساير

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بن صيلح  بيذف اه  والبتتوئاة 

09 ميي 2022 نحت رقم ا13.
1027I

BCNG

 STE: 7NEWS MEDIA
GROUP

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

 STE: 7NEWS MEDIA GROUP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 92 - 
20050 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

29ا2ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE:  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.7NEWS MEDIA GROUP

وإلتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذساناميئي.

 ،265  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 92 - 

20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

ب امة  حصة   85.000,00  : كراب 

100 درهم ذلحصة .

 15.000,00  : وذسات عيدل لحلف 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

كراب : 850 ب امة 100 درهم.

ب امة   150  : وذسات عيدل لحلف 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

مات ي  ذفتفففذيست  وذشركة 

شيرع  6ا،  عنفوته و)  كراب 
 20050 6 2 رقم  وذزرقطفني وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  لحلف  عيدل  وذسات 

ذسيسفة نجزئة وذنسام وسالن رقم 

658 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  لحلف  عيدل  وذسات 

ذسيسفة نجزئة وذنسام وسالن رقم 

658 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

وذسات  فسف وذزيتوني عنفوته و) 
 2 1 ش ة  202 شيرع وذزيرواي طيبق 

20050 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.

1028I

FIDUCIAIRE MOGADOR

 M.N.O.P MAGDOULAIN
CONSTRUCTION

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOGADOR
 N 46 BD AL MASSIRA

 ESSAOUIRA Essaouira، 44000،
Essaouira Maroc

 M.N.O.P MAGDOULAIN
CONSTRUCTION شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والر�سي وذكيئن في داور بفزمة جميعة 
ودواكرض - 000اا وذصفيرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
6151

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 M.N.O.P MAGDOULAIN

.CONSTRUCTION
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري
م يار وعميل متنفعة ا وذبنيء.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
والر�سي وذكيئن في داور بفزمة جميعة 
ودواكرض - 000اا وذصفيرا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
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 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 500  : هشيم  ولخضري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : عتتين  ولخضري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولخضري هشيم عنفوته و) 

11 زت ة الذة مريم شيرع وذتالل  رقم 

000اا وذصفيرا وملغرب.

وذسات ولخضري عتتين عنفوته و) 

11 زت ة الذة مريم شيرع وذتالل  رقم 

000اا وذصفيرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ولخضري هشيم عنفوته و) 

11 زت ة الذة مريم شيرع وذتالل  رقم 

000اا وذصفيرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 168/2022.

1029I

SOMANEX

 PHARMA SCIENCE

SOLUTIONS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

SOMANEX

3، شيرع 9 بريزوش ن يطع شيرع 

رحيل وملسكاني ، 0ا201، وذتور 

وذباضيء وملغرب

 PHARMA SCIENCE SOLUTIONS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

ولحرية وذطيبق 3 وذش ة 6 - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

539575

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   28

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

متبفعة  وذشركة  تسماة 

بمختصر  وإلقتضيء  عنت 

 PHARMA SCIENCE  : تسماتهي 

.SOLUTIONS

مفود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذصاتذة اوذتساير اوذباع مفود وذطب.

زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 20000  -  6 3 وذش ة  ولحرية وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عبت وذكريم سمين : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

سمين  وذكريم  عبت  وذسات 

عنفوته و) داور لحسينيت أاالد صيلح 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

سمين  وذكريم  عبت  وذسات 

عنفوته و) داور لحسينيت أاالد صيلح 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 11 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 820707.

1030I

FIDACTIVE

MEAT INDUSTRY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

MEAT INDUSTRY شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذحي 

وذصنيعي نيساال نجزئة رقم 160 

وذتشيرا ولجهيد ة - 83350 وتزكين 

و ت ملفل وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.7879

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 31 ميرس  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 MEAT INDUSTRY وذشريك وذفحات

درهم   500.000 رأسميذهي  مبلغ 

وذحي  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 

 160 رقم  نجزئة  نيساال  وذصنيعي 

وتزكين   83350  - ولجهيد ة  وذتشيرا 

: نصفاة  و ت ملفل وملغرب تتاجة ل 

اد ة.

وذحي  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

 160 رقم  نجزئة  نيساال  وذصنيعي 

وتزكين   83350  - ولجهيد ة  وذتشيرا 

و ت ملفل وملغرب. 

ا عين:

وذسات ا) ودريس عبت والذه هاللي 
وذاغ  نجزئة   361 رقم  عنفوته و)  ا 

كمصفي  ا)  وملغرب  وكيد ر   80000

ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذحي   : بيذتصفاة  وملتحل ة  وذفثيئق 

 160 رقم  نجزئة  نيساال  وذصنيعي 

وذتشيرا ولجهيد ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 936.

1031I

FIDACTIVE

 SOUSS INVESTISSEMENT
ET DEVELOPPEMENT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

حل شركة

FIDACTIVE
 Lot N°545 N° 3 &4 2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،
80000، AGADIR MAROC

 SOUSS INVESTISSEMENT ET
DEVELOPPEMENT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة رقم 
160 وذحي وذصنيعي نيساال وذتشيرا 
وتزكين - 86350 وتزكين و ت ملفل 

وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.9323

وذشريك  قرور  بم ت�سى 
 2022 ميي   19 في  وملؤرخ  وذفحات 
مسؤاذاة  لوت  شركة  حل  ن رر 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 
 SOUSS INVESTISSEMENT ET
مبلغ رأسميذهي   DEVELOPPEMENT
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وذحي   160 رقم  نجزئة  وإلجتميعي 
 - وتزكين  وذتشيرا  نيساال  وذصنيعي 
وملغرب  ملفل  و ت  وتزكين   86350

تتاجة ل : نصفاة اد ة .
ا حتد م ر وذتصفاة ب نجزئة رقم 
160 وذحي وذصنيعي نيساال وذتشيرا - 

86350 وتزكين و ت ملفل وملغرب. 
ا عين:

وذسات ا) ودريس عبت والذه هاللي 
وذاغ  نجزئة   361 رقم  عنفوته و)  ا 
كمصفي  ا)  وملغرب  وكيد ر   80000

ذلشركة.
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اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
وملخيبرا ا محل نبلاغ وذح فد ا وذفثيئق 
وملتحل ة بيذتصفاة : نجزئة رقم 160 
وذحي وذصنيعي نيساال وذتشيرا وتزكين 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيتزكين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 935.

1032I

SUCCES SANTE

SUCCES SANTE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SUCCES SANTE
شيرع عبت وملفمن 17 إقيمة بالس 
بيستفر ، مبنى بيستفر طيبق6 ، 

ش ة ا شيرع عبت وملفمن 17 إقيمة 
بالس بيستفر ، مبنى بيستفر طيبق6 
، ش ة ا، 20360، وذتور وذباضيء 

وملغرب
SUCCES SANTE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مبنى رقم 
17 ، مبنى بيستفر ، وذطيبق وألال ، 
رقم 10 ، منط ة مستشفايت وذتور 

وذباضيء - 20360 وذتور وذباضيء 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3081ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SUCCES SANTE

 تسفيق   : غرض وذشركة بإ جيز 
انصت ر  اوستيرود  انمثال  انفزيع 
 ، وذصاتالتاة  وملنتجيت  جماع 
وذصاتالتاة  شبه  وملنتجيت  اجماع 
اجماع  وذتجمال  امستحضروت   ،
مشت يت  أا  وذثيتفية  وملنتجيت 

وذحطفر أا وذنظيفة ؛
نفزيع اشروء اباع جماع وملنتجيت 

اوألثيث اوملفود من أي تفع أا أصل ؛
وستيرود انصت ر جماع وملنتجيت 
اوألجهزا  اوألشايء  وذسلع  اجماع 
اوملفود مهمي كيتت طباحتهي أا منشئهي.

وذبنيء  أا  والستحفول  أا  وإلنشيء 
أا وذتشغال وملبيشر أا غير وملبيشر أا 
وذتأجير من وذبيطن لجماع وملبيني أا 
وملصينع أا وملؤسسيت أا وملستفدعيت 
ذنشيط  وذالزمة  وذفرش  أا  وملبيني  أا 

وذشركة ؛
 ، اولحصفل   ، والستحفول 
اوالستغالل   ، اوالمتايز   ، اوذتمثال 
لحسيب وذشركة   ، بجماع أشكيذه   ،
والختروع  بروءوت  لجماع   ، ولحصري 
 ، اوذتروخاص  وذتجيرية  اوذحالميت 
وذحملايت وملغرباة أا وألجنباة  سفوء 
وملذكفرا  وألشايء  من  بأي  وملتحل ة 

أعاله بأي شكل من وألشكيل ؛
أخذ وملصلحة عن طريق وملسيهمة 
 ، اوملشيركة  اوالشتروك  اوالتتميج 
بشكل مبيشر أا غير مبيشر بأي اسالة 
، في جماع وذشركيت وذتي نم إنشيؤهي 
اوذشركيت   ، إنشيؤهي  سيتم  وذتي  أا 
وملميثلة أا لوت  أا غيرهي من وألشايء 

وذصلة ؛
وملحيمالت  جماع   ، أعم  ابشكل 
أا  ومليذاة  أا  وذصنيعاة  أا  وذتجيرية 
وذتي قت  وذح يروت  أا  ومليذاة  وألاروق 
غير  أا  مبيشر  بشكل  مرنبطة  نكفن 
مبيشر أا مفاتا ذغرض وذشركة أا أي 
غرض مشيبه أا لي صلة أا  حتمل 

أن تسهل نطفيره أا نح ا ه..
عنفون ومل ر والجتميعي : مبنى رقم 
 ، وذطيبق وألال   ، مبنى بيستفر   ،  17
، منط ة مستشفايت وذتور   10 رقم 
وذباضيء  وذتور   20360  - وذباضيء 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : عبيبف  صففاي  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  عبيبف  صففاي  وذساتا 
 2 طيبق  درج ب  مينايس  وقيمة   08
زت ة محمت ولحايني فرونس   9 ش ة 

فال 20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  عبيبف  صففاي  وذساتا 
 2 طيبق  درج ب  مينايس  وقيمة   08
زت ة محمت ولحايني فرونس   9 ش ة 

فال 20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 16700.
1033I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BOIS DE TAFOUKT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زتـ ـة قــتمــيء وذــمــروكـــشـاــاـن مــكــتــب 

رقـــم ا جليز ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

BOIS DE TAFOUKT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي صفكفمي 

1وقيمة وذايس 9 ش ة 5 وملكتب على 
وذامين - 0000ا مروكش وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.62039
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2020 دجنبر   31 في  وملؤرخ 
لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 
 BOIS DE وذفحات  وذشريك  لوت 
 10.000 رأسميذهي  مبلغ   TAFOUKT

وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

 5 ش ة   9 وذايس  1وقيمة  صفكفمي 

وملكتب على وذامين - 0000ا مروكش 

وذتي  وذصحفبيت   : ل  تتاجة  وملغرب 

نفوجههي وذشركة في نطفير نشيطهي..

ا حتد م ر وذتصفاة ب صفكفمي 

5 وملكتب على  9 ش ة  1وقيمة وذايس 

وذامين - 0000ا مروكش وملغرب. 

ا عين:

ا  بفو  كلفد  جفن  وذسات ا) 

بغال  جيك  ومبيس   11 عنفوته و) 

كمصفي  ا)  فرنسي  مير ت   37600

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

 5 ش ة   9 1وقيمة وذايس  صفكفمي   :

وملكتب على وذامين

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 120692.

1034I

NOBLACTION

ANKARA MARBRE
إعالن متحتد وذ روروت

NOBLACTION

تهج يح فب وملنصفر إقيمة وألميرا 

3 وذطيبق وألال رقم 15، 0000ا، 

مروكش وملغرب

ANKARA MARBRE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: مكتب 

رقم 2 ش ة 6 تهج طيرق وبن زييد 

ا وبن عيئشة إقيمة وكسال سافر 

عميرا 18 - 0000ا مروكش وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

7ا1169.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 12  ني ر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
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قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نففيت ولحصص

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
تغاير ومل ر والجتميعي ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص على  ا7:   6 رقم  بنت 
وذسات  حصص  نففيت  نم  مي لي: 
500 حصة ذفيئتا  ومبيرك بن دوااد 

وذسات عبت ولحفاظ شفكرواي
بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
نم تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة من 
إلى  شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات 
بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
نم نحفيل م ر وذشركة منمكتب رقم 
تهج طيرق وبن زييد ا وبن   6 ش ة   2
عميرا  سافر  وكسال  إقيمة  عيئشة 
داور  ولجت ت  ومل ر  إلى  مروكش   ،18
بيذ ي ت بلت ة سحيدا حربال مروكش

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس   25 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 267ا13.
1035I

ste cofiguer sarl

STE BEN HAJ MED
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
إغالق فرع نيبع ذشركة نجيرية  فجت 

م رهي والجتميعي بيملغرب

 STE BEN HAJ MED
 (SUCCURSALE  SARL AU

شركة محتادا وملسؤاذاة دوت 
شريك احات

حي وذشفيبر1 -جرساف،
وذسجل وذتجيري 305، وذتحريف 

وذضريبي رقم 0161836ا
والستثنيئاة  ولجلسة  وثر  على 
 08 بتيريخ  وذشركة  بم ر  وملنح تا 
وملحضر  نحرير  نم   ،2022 ميرس 
وذذي  تضمن  ا  بجرساف  وملسجل 

وذ رور وذتيلي : 

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

وملؤرخ في 08 ميرس 2022 ن رروغالق 

 STE BEN HAJ فرع نيبع ذشركة والم

 MED

 STE BEN HAJ MED تسماتهي 

بيذحنفون  وذكيئنة   ((SUCCURSALE

حي وذشفيبر 1 – 35100 جرساف 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بجرساف ، بتيريخ 17/05/ 

2022، نحت رقم 2022/1319 

1036I

TGE FIDUS

AWRACH WA ABRAJ
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

TGE FIDUS

شيرع وذزرقطفني كميل بيرك سيتتر 

عميرا B رقم 39 وذطيبق 6 ، 28810، 

وملحمت ة وملغرب

AWRACH WA ABRAJ شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا شيرع 

فلسطين نجزئة ولحرية1 ش ة 03 

طيبق 02 - 20800 وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

30577

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AWRACH WA ABRAJ

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري - أشغيل وذبنيء.

شيرع  ا   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 03 ش ة  ولحرية1  نجزئة  فلسطين 
طيبق 02 - 20800 وملحمت ة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : مف�سى  حيفال  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  مف�سى  حيفال  وذسات 
نجزئة وذكنيني 181 20800 وملحمت ة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مف�سى  حيفال  وذسات 
 20800  20800  181 نجزئة وذكنيني 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم ا93.
1037I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

BOIS DE TAFOUKT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زتـ ـة قــتمــيء وذــمــروكـــشـاــاـن مــكــتــب 

رقـــم ا جليز ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

BOIS DE TAFOUKT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : صفكفمي 

1 وقيمة وذايس 9 ش ة رقم 5 - 
0000ا مروكش وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.62039
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2021 ميي   31 في  وملؤرخ 
لوت  شركة   BOIS DE TAFOUKT
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم 
 1 اعنفون م رهي وإلجتميعي صفكفمي 
وقيمة وذايس 9 ش ة رقم 5 - 0000ا 
مروكش وملغرب تتاجة ل وذصحفبيت 
نطفير  في  وذشركة  نفوجههي  وذتي 

نشيطهي ..
ا عين:

ا  بفو  كلفد  جفن  وذسات ا) 
بغال  جيك  ومبيس   11 عنفوته و) 
كمصفي  ا)  فرنسي  مير ت   37600

ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 31 ميي 2021 افي صفكفمي 1 
وقيمة وذايس 9 ش ة رقم 5 - 0000ا 

مروكش وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
شتنبر   09 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 3ا1273.
1038I

NOBLACTION

 UNIVERS PROTECTION
PRIVEE MAROCAINE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

NOBLACTION
تهج يح فب وملنصفر إقيمة وألميرا 
3 وذطيبق وألال رقم 15، 0000ا، 

مروكش وملغرب
 UNIVERS PROTECTION

PRIVEE MAROCAINE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 1ا وذحي 

وذصنيعي ساتي غيتم، وذطيبق وألال 
رقم 12 - 0000ا مروكش وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
9937ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 نم نحفيل  12 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
غيتم،  ساتي  وذصنيعي  وذحي  »1ا 
0000ا   -  12 رقم  وألال  وذطيبق 
»فضيء  إلى  وملغرب«  مروكش 
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 15 رقم  وذثيذث  وذطيبق  وملصطفى 

0000ا   - نجزئة وملحاطة وذسمالذاة 

مروكش وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135799.

1039I

NOBLACTION

LAZRAK SIGNATURE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نفساع نشيط وذشركة 

NOBLACTION

تهج يح فب وملنصفر إقيمة وألميرا 

3 وذطيبق وألال رقم 15، 0000ا، 

مروكش وملغرب

LAZRAK SIGNATURE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي 55 شيرع 

محمت ولخيمس عميرا جكير ش ة 33 

- 0000ا مروكش وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.120055

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   06 في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

• خايطة

اباع انصناع وملشغفالت  شروء   •

وذاتاية اوذزخرفاة

• نصناع انصناع وملالبس ولجيهزا 

بيذطرق وذصنيعاة أا ولحرفاة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135798.

1040I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

WAHA DRIP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

WAHA DRIP شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقلام 

وذنفوصر داور االد دكيك - 20710 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3057ا5

 07 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 WAHA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.DRIP

وملتيجرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أداوت  ا  ,وملفود  وذفالحاة  وآلالت  في 

وذس ي وملخصص ذلفالحة.

وقلام   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 20710  - دكيك  االد  داور  وذنفوصر 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   200  : وذسات قصر جميل 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا قصر شاميء : 200 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذزهروء  فيطمة  قصر  وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   200  :

ذلحصة.

حصة   200  : وذساتا قصر زينب 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا وملنصفري خت جة : 200 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  جميل  قصر  وذسات 
وذش ة   16 نجزئة سفاين عميرا س 
وذتور   20170 محراف  ساتي   3

وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  شاميء  قصر  وذساتا 
وذش ة   16 نجزئة سفاين عميرا س 
وذتور   20170 محراف  ساتي   3

وذباضيء وملغرب.
وذزهروء  فيطمة  قصر  وذساتا 
س  عميرا  سفاين  نجزئة  عنفوته و) 
16 وذش ة 3 ساتي محراف 20170 

وذتور وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  زينب  قصر  وذساتا 
وذش ة   16 نجزئة سفاين عميرا س 
وذتور   20170 محراف  ساتي   3

وذباضيء وملغرب.
خت جة  وملنصفري  وذساتا 
س  عميرا  سفاين  نجزئة  عنفوته و) 
16 وذش ة 3 ساتي محراف 20170 

وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  حسن  قصر  وذسات 
وذش ة   16 نجزئة سفاين عميرا س 
وذتور   20170 محراف  ساتي   3

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 125ا82.
1041I

YOUNESS BENMOUSSA

STE Y.B ACCOUNTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي وذنهضة 2 رقم 72 نافلت، 

Tiflet Maroc ،1500ا
STE Y.B ACCOUNTING شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية 
زت ة محمت وذ ري ا زت ة وتفول 

إقيمة وملنير عميرا ب وملكتب رقم 2 

وذ ناطرا 000ا1 وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

893ا6

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس  ا1 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.Y.B ACCOUNTING

نفطين   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذشركيت.
عنفون ومل ر والجتميعي : زواية زت ة 

محمت وذ ري ا زت ة وتفول إقيمة وملنير 

وذ ناطرا   2 رقم  وملكتب  ب  عميرا 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : بنمف�سى  فنس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بنمف�سى  فنس  وذسات 

نافلت   10229 رقم  وذرشيد  حي 

00ا15 نافلت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بنمف�سى  فنس  وذسات 

نافلت   10229 رقم  وذرشيد  حي 

00ا15 نافلت وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 07 أبريل 

2022 نحت رقم 90996.

1042I

EXPERTUS

 CAFE HOTEL EL

MARRAKECHI
إعالن متحتد وذ روروت

EXPERTUS

 97A BD Hassan Seghir n° 88

 Casablanca CASABLANCA،

20000، CASABLANCA Maroc

 CAFE HOTEL EL MARRAKECHI

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 100 شيرع 

محمت ولخيمس رقم 5 أزمفر - - 

وزمفر وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

105ا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   07 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

شجعي  وذسات  ا)  فسف  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   3.350

أخاه  ذفيئتا  مجيتي  حصة   6.700

 07 هشيم شجعي بتيريخ  وذسات  ا) 

أبريل 2022.

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

تحاين وذسات هشيم شجعي كمسير 

مشيرك ذلشركة.

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

شركة  إلى  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 

لوت مسئفذاة محتادا.

قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

نحاين وذتظيم وألسي�سي ذلشركة.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

وملسيهميت.

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
وذروسميل

على  وذذي  نص  ا1:  رقم  بنت 
مي لي: وملسير ن

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2022 نحت رقم 59ا.
1043I

 شيشي سحات محيسب محتمت بيذرشات ة

VEMAMED
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

شيشي سحات محيسب محتمت 
بيذرشات ة

57 زت ة مفالي عبت هللا بن علي 
وذفود لحمر وذرشات ة وذرشات ة، 

52000، وذرشات ة وذرشات ة
VEMAMED شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 32 زت ة 
محمت وذ ري وذرشات ة 539 نجزئة 

اود وذتهب وذرشات ة 52000 
وذرشات ة وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.13851
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 06  ني ر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   VEMAMED وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 
محمت  زت ة   32 وإلجتميعي  م رهي 
اود  نجزئة   539 وذرشات ة  وذ ري 
وذرشات ة   52000 وذتهب وذرشات ة 
فرص  ونحتوم   : ل  تتاجة  وملغرب 
وذشغل - والزمة وذتي  مر منهي وذ طيع 

وذتي يشتغل فاه وملؤسس.
زت ة   32 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
 52000  - وذرشات ة  وذ ري  محمت 

وذرشات ة وملغرب. 
ا عين:

ولحسنياي  رضفون  وذسات ا) 
بفنيملين  نجزئة   260 عنفوته و)  ا 

وذرشات ة وملغرب   52000 وذرشات ة 
كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 

32 زت ة محمت وذ ري وذرشات ة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 02 بتيريخ  بيذرشات ة  والبتتوئاة 

ميرس 2022 نحت رقم ا17.
1044I

comptajouari

SOUR POWERING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

comptajouari
 AV ADMI RES DAY APPT 12
 BENI MELLAL AV ADMI RES
 DAY APPT 12 BENI MELLAL،
23000، BENI MELLAL maroc

SOUR POWERING شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : وارير و ت 
حبابي نيكزيرت - 23000 بني مالل 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.12067

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   22 وملؤرخ في 
لوت  شركة   SOUR POWERING
رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
وإلجتميعي وارير و ت حبابي نيكزيرت 
- 23000 بني مالل وملغرب تتاجة ذلم 

 زوال وي نشيط .
ا عين:

وذسات ا) عبت هللا و ت وحسي ن ا 
عنفوته و) بالد وحمت بن سيذم وذزت ة 
بني   23000 مالل  بني   16 وذرقم   8

مالل وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
سحات و ت وحسي ن ا  وذسات ا) 
حي وذشرف نجزئة وذفوحة  عنفوته و) 
بني مالل   23000 بني مالل   32 رقم 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا  ومنضاض  محمت  وذسات ا) 
عنفوته و) داور و ت  حيى و ت حبابي 
قصبة   23652 وذ صيبة  نيكزيرت 

نيدذة وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
بتيريخ 22 أبريل 2022 افي وارير و ت 
بني مالل   23000  - نيكزيرت  حبابي 

وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 

2022 نحت رقم 8اا.

1045I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

AOI DESIGN
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زتـ ـة قــتمــيء وذــمــروكـــشـاــاـن مــكــتــب 

رقـــم ا جليز ، 0000ا، مروكش 
وملغرب

AOI DESIGN شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 131 
نجزئة وكاتر وذطيبق ولخيمس ش ة 
رقم 23 - 0000ا مروكش وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.87759
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 ن رر حل  31 دجنبر  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات AOI DESIGN مبلغ 
اعنفون  درهم   50.000 رأسميذهي 
نجزئة   131 م رهي وإلجتميعي عميرا 
وكاتر وذطيبق ولخيمس ش ة رقم 23 
 : مروكش وملغرب تتاجة ل  0000ا   -
وذصحفبيت وذتي نفوجههي وذشركة في 

نطفير نشيطهي. .
عميرا  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
ولخيمس  وذطيبق  وكاتر  نجزئة   131
مروكش  0000ا   -  23 رقم  ش ة 

وملغرب. 
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ا عين:

ا  وجني ني  مريمة  وذسات ا) 
زت ة دي وكيسايس وقيمة  عنفوته و) 

3ا  ش ة ش ة   3 طيبق   2 بيرال درج 

وملحيريف وذتور وذباضيء. 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

وذطيبق  وكاتر  نجزئة   131 عميرا   :

ولخيمس ش ة رقم 23

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   10 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3ا1327.

1046I

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة وذحافن وذسيقاة 

ولحمروء

AHL EL GHOMAITY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة 

وذحافن وذسيقاة ولحمروء

صنتاق وذبر ت 2266 ، 70000، 

وذحافن وملغرب

AHL EL GHOMAITY شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وذ فوت وملسيعتا رقم 83 مكرر 

وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا07ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   11

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 AHL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.EL GHOMAITY

وذغرض   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

بيذنسبة ذنفسهي  من وذشركة ، سفوء 

أا ذألطروف وذثيذثة في وملغرب اولخيرج:

اوذتجيرا  وذتصت ر   - والستيرود 

وذحيمة.

تغلاف جماع وملنتجيت.

وملنتجيت  جماع  في  وذتجيرا 

اوملحتوت وذصنيعاة.

لجماع  وذغاير  قطع  في  وذتجيرا 

وملفود اوملحتوت وذصنيعاة.

وملنتجيت  جماع  في  وذتجيرا 

وذغذوئاة اوذزروعاة.

شروء اباع انركاب اإصالح أجهزا 

وذكمبافنر وذث الة اولخفافة.

أجهزا  غاير  قطع  في  وذتجيرا 

وذكمبافنر.

اختميت  منتجيت  في  وذتجيرا 

اوالنصيالت  وملحلفميت  نكنفذفجاي 

ولجت تا.

اوملفود  وملنتجيت  في  وذتجيرا 

اوملحتوت وذكهربيئاة اوإلذكتراتاة.

مت را وذتجيرا وملنتج.

وذتجيرا في وملشغفالت وذاتاية.

وذتجيرا في ولختميت

وملجفهروت اوذحطفر اوملجفهروت 

اذحب  اوالكسسفوروت  اوملالبس 

وألطفيل امفود وذت كفر اوملفراشيت.

وذغذوئاة  وملنتجيت  في  وذتجيرا 

اوذزروعاة اوذصنيعاة.

وملستحضروت  في  وذتجيرا 

وذطباة  اشبه  اوذطباة  وذصاتالتاة 

نجيرا  وذتجمال.  امستحضروت 

وملأكفالت وذبحرية امنتجيتهي.

وستغالل وملشينل انجيرا وألسمتا 

اوذبذار اوذطحفم.

ذه  اوملرخص  اوالمتايز  وذتمثال 

ذلحالميت وذتجيرية وذفطناة اوذتاذاة. 

اوذبحرية  وذبر ة  وذفراع  جماع  ت ل 

اولجفية اوذفطناة اوذتاذاة اوإلدورا 

وذلفجستاة.

وملنتجيت  ات ل   ، وملبرد  وذن ل 

ات ل وألعالف ولحافوتاة   ، وذغذوئاة 

اومليشاة.

اوذفقفد  وذسفوئل  انجيرا  ت ل 

وذ يبلة ذالحتروق اوذبالستاك  اوملفود 

ات ل  وذبتراذاة.  وملنتجيت  اجماع 

وملفود وذهشة.

اوملحتوت  اوآلالت  وآلالت  ت ل 

اوملفود اوملفود ولخيم اوملنتجيت ات ل 

وألفرود اوذن ل وذسايحي.

وذن ل  امحتوت  مفود  في  وذتجيرا 

اوذلفجستايت.

وذتحلاماة  وملفود  في  وذتجيرا 

مفود  اأي  اوذتحلاماة  اوذتتريساة 

نتحلق بهذه وملجيالت.

ننظام  وألسفير.  اكيالت  تساير 

وذشركيت وذسايحاة. ننظام وذرحالت 

اولجفالت وذسايحاة اومل�سي ملسيفيت 

طفيلة..

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

مكرر   83 رقم  وملسيعتا  وذ فوت 

وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذغماطي  عبتوذرحمين  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذغماطي  عبتوذرحمين  وذسات 

 126 زت ة بن حافس رقم  عنفوته و) 

 70000 وذحافن   02 حي خط وذرملة 

وذحافن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذغماطي  عبتوذرحمين  وذسات 

 126 زت ة بن حافس رقم  عنفوته و) 

 70000 وذحافن   02 حي خط وذرملة 

وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   15 والبتتوئاة بيذحافن بتيريخ 

2022 نحت رقم 713/2022.

1047I

mohammed boumzebra

STE NAFIDI AZZEDDINE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE NAFIDI AZZEDDINE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : 5ا1 

الباطي وذ ت مة - 35350 اودي زم 

وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.877

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   19 وملؤرخ في 

شركة   STE NAFIDI AZZEDDINE

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

 100.000,00 وذفحات مبلغ رأسميذهي 

5ا1  درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي 

زم  اودي   35350  - وذ ت مة  الباطي 

والقتصيد ة  الالزمة  تتاجة  وملغرب 

اكففات 19.

ا عين:

ا  تفاتي  عزوذت ن  وذسات ا) 

 23200 وذف اه بن صيلح  عنفوته و) 

وذف اه بن صيلح وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

5ا1  افي   2022 أبريل   19 بتيريخ 

زم  اودي   35350  - وذ ت مة  الباطي 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 والبتتوئاة بفودي زم بتيريخ 

2022 نحت رقم 9ا.

1048I
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MARCHICA CONSEIL

SKY WATT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

MARCHICA CONSEIL

اا ، شيرع طفكاف، وذطيبق 1، ش ة 

1، وذنيظفر. ، 62000، وذنيظفر 

وملغرب

SKY WATT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 

وذصنيعاة، سهب، سلفون ،وذنيظفر. 

- 62702 وذنيظفر وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.21289

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

رفع  نم   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 

من  أي  درهم«  »25.000ا.1 

 2.000.000« إلى  درهم«   575.000«

ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 728.

1049I

METREK COMPTA PRO

ROCH CASH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

METREK COMPTA PRO

 KISSARIAT AL HOUDA AV MED

 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC

ROCH CASH شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور واالد 

اجاه عيمر وذشميذاة - 200ا1 

ساتي سلامين وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3383

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ROCH : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.CASH

نحفيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألمفول.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

200ا1   - واالد اجاه عيمر وذشميذاة 

ساتي سلامين وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

ولخطيب  وذنيصر  عبت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ولخطيب  وذنيصر  عبت  وذسات 

وذ صيباة  وذغروريين  داور  عنفوته و) 

200ا1 ساتي سلامين وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ولخطيب  وذنيصر  عبت  وذسات 

وذ صيباة  وذغروريين  داور  عنفوته و) 

200ا1 ساتي سلامين وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بساتي سلامين بتيريخ 13 

ميي 2022 نحت رقم 100/2022.

1050I

sacompta sarl au

STE RAS OUTAT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نفساع نشيط وذشركة 

sacompta sarl au
اا2 شيرع ولجيش ومللكي ميسفر ، 

33250، ميسفر وملغرب
STE RAS OUTAT شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي والجتميعي مالحة 
نيسيف اطيط ولحيج - 33300 

اطيط ولحيج وملغرب.
نفساع نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.1911

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   07 في  وملؤرخ 
نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :
باع مفود وذبنيء + باع وذح يقير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  ببفملين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 83/2022.
1051I

CBG CONSULTING

SUSTAINWAY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC
SUSTAINWAY شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 
وذزرقطفني وذطبق 2 رقم 6 - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
59051ا.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
وملؤرخ في 06 شتنبر 2021 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

رقم   2 »6ا شيرع وذزرقطفني وذطبق 

وملغرب«  وذباضيء  وذتور   20000  -  6

شيرع  ب  جيسم  جفهرا  »وقيمة  إلى 

 20000 ذال  يقفت وذطيبق 3 رقم 2 - 

وذتور وذباضيء وملغرب«.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

شتنبر 2021 نحت رقم 53اا79.

1052I

CABINET EL BATRA CONSEIL SARL

MAMAZIHA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 CABINET EL BATRA CONSEIL

SARL

 IM BARDAI B N°1 AV ABOU

 BAQER ESSEDIQ AIN

 MEZOUAR MARRAKECH ،

400000، MARRAKECH MAROC

MAMAZIHA شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

وذفتو 65 ش ة رقم 5 أساف ب - 

0000ا مروكش وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

ا12298

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 ميرس   23

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAMAZIHA
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وإلدورا وذزروعاة .

عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - أساف ب   5 ش ة رقم   65 وذفتو 

0000ا مروكش وملغرب .
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 900  : بينريك  ميرشفن  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

ذفيس  كفينتن  زيمرمين  وذسات 
100 درهم  900 حصة ب امة   : ومال 

ذلحصة .
وذسات عبت ولحكام محيش : 200 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ميرشفن بينريك عنفوته و) 
بن  ولجت ت حي  فسف  وذزيتفن  حي 

نيشفين 0000ا مروكش وملغرب .
ذفيس  كفينتن  زيمرمين  وذسات 
ريس  أ ر  بن  حي   7 عنفوته و)  ومال 
بايريتز  200ا6  فرنسي  بايريتز  ورد ة 

فرنسي .
محيش  ولحكام  عبت  وذسات 
زت ة عبتولحق ملريني رقم  عنفوته و) 
28 قناطرا 020ا1 قناطرا وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ميرشفن بينريك عنفوته و) 
بن  ولجت ت حي  فسف  وذزيتفن  حي 

نيشفين 0000ا مروكش وملغرب 
ذفيس  كفينتن  زيمرمين  وذسات 
ريس  أ ر  بن  حي   7 عنفوته و)  ومال 
بايريتز  200ا6  فرنسي  بايريتز  ورد ة 

فرنسي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بمروكش بتيريخ - نحت رقم .
1053I

stratencyco SARL

VARVINA HYDRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

وذنشر في ولجريتا وذرسماة ذشركة 
 VARVINA HYDRO SARL AU

Varvina hydro شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذحي 

ولجت ت طريق آ ت بل يسم مجمفعة 

7 رقم 236 - 00ا15 نافلت وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1269

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  والقتضيء 

.Varvina hydro

نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وألتيبيب اوملفوسير اومل يطع وملجففة 

املح يتهي من وذصلب..

وذحي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ولجت ت طريق آ ت بل يسم مجمفعة 
7 رقم 236 - 00ا15 نافلت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذسات عبت ولحق  حيى 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عبت ولحق  حيى عنفوته و) 

00ا15  ا7  رقم  وذنهضة  تحياتاة 

نافلت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات عبت ولحق  حيى عنفوته و) 

00ا15  ا7  رقم  وذنهضة  تحياتاة 

نافلت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بتافلت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 12ا.

1054I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

MULTIBITY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES 23 23

 RUE JEAN JAURES، 20060،

Casablanca Maroc

MULTIBITY شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 23، شيرع 

بير ني، وذطيبق والال، وذش ة رقم 

2، وملحيريف - 20000 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3181ا5

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MULTIBITY

والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 

اوذتصت ر.

عنفون ومل ر والجتميعي : 23، شيرع 

رقم  وذش ة  والال،  وذطيبق  بير ني، 

وذتوروذباضيء   20000  - وملحيريف   ،2

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 100 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  واركيتاكير  وذشركة 

ولحل   ،9 د  وذبنيء  والدورسة15، 
كيذاففرتاي  وذلؤذؤ،  مشراع   ،1 رقم 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.

عنفوته و)  ذاني  سحتواي  وذساتا 
 27 رقم   10 زت ة  بيكيطال،  نجزئة 

بفذف 20000 وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ذاني  سحتواي  وذساتا 
 27 رقم   10 زت ة  بيكيطال،  نجزئة 

بفذف 20000 وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 
أبريل 2022 نحت رقم 5918ا3255.
1055I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE وئتميتاة وذث ة وذحافن

LAAYOUNE

HOUARA SAHARA TRANS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE وئتميتاة وذث ة وذحافن
CONFIANCE LAAYOUNE

شيرع عالل بن عبت هللا وملر�سى 
وذحافن ، 72000، وملر�سى وذحافن 

وملغرب
 HOUARA SAHARA TRANS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذنهضة 
زت ة  فسف بن نيشفين رقم35 

ش ة 02 - 700002 وملر�سى وذحافن 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
5ا16ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HOUARA SAHARA TRANS
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ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نجيرا  وذغير.  لحسيب  وذبضيئع 

وألسميك........ .

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نيشفين  بن  زت ة  فسف  وذنهضة 
وملر�سى   700002  -  02 ش ة  رقم35 

وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات وحمت كنـــــــف : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وحمت كنـــــــف عنفوته و) وذحي 

وملرســـى   70002  128 رقم  وذصنيعي 

وذحاـــــــــــــفن وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وحمت كنـــــــف عنفوته و) وذحي 

وملر�سى   70002  128 رقم  وذصنيعي 

وذحافن وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1387/2022.

1056I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE EXCELLENCE GREEN
SARL AU

إعالن متحتد وذ روروت

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرساف 

وملغرب

 STE EXCELLENCE GREEN

SARL AU »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: وذطيبق 

وألال نجزئة ولحرية رقم 13 

جرساف - 35100 جرساف وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.1857

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 ميرس   30 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  قرور 
مي لي: تحاين جميل شيفي كمسير نيني 

ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 

مي لي: والدورا اوذتساير
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بجرساف بتيريخ 

2022 نحت رقم 1315/2022.
1057I

NCG EXPERTISE

BMF DISTRIBUTION
إعالن متحتد وذ روروت

NCG EXPERTISE
 RES JNINA ANG YAACOUB
 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC
BMF DISTRIBUTION »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: متجر 
بيذطيبق وذسفلي رقم 30 وذحي 

وذصنيعي ساتي غيتم طريق أسفي 
مروكش متجر بيذطيبق وذسفلي رقم 

30 وذحي وذصنيعي ساتي غيتم 
طريق أسفي مروكش 0000ا مروكش 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.102353

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 05 أكتفبر 2021 نم ونخيل 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
عنفون  من  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 
اوحة   153 رقم  وذزيتفن  جنيت 
وذحنفون  ولى  مركش  بروهام  ساتي 

وذحي   30 متجر بيذطيبق وذسفلي رقم 

أسفي  غيتم طريق  وذصنيعي ساتي 

مروكش.

على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 

بيضيفة  وذتجيري  نشيط  تغير  مي لي: 

وذكهربيئاة  اوملحتوت  والجهزا  باع 

انجهيزوت والتيرا 

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وضيفة وسمين نجيريين ذشركة • 

VITELEC EDENLIGHT • ا  

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

وضيفة وسمين نجيريين ذشركة • 

VITELEC EDENLIGHT • ا  

على  وذذي  نص   :3 رقم  بنت 

بيضيفة  وذتجيري  نشيط  تغير  مي لي: 

وذكهربيئاة  اوملحتوت  والجهزا  باع 

انجهيزوت والتيرا 

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

عنفون  من  والجتميعي  ومل ر  نحفيل 

اوحة   153 رقم  وذزيتفن  جنيت 

وذحنفون  ولى  مركش  بروهام  ساتي 

وذحي   30 متجر بيذطيبق وذسفلي رقم 

أسفي  غيتم طريق  وذصنيعي ساتي 

مروكش

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

تفتبر   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 12885.

1058I

IFAS COM SARL

IFAS COM
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

IFAS COM SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 21 زت ة 

مكفتة حي وذ لاحة - 6050ا وسفي 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12799

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

إفيص   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

كفم.

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالجهزا  وملحتوت  اشروء  باع 

ا  والمناة  والذكتراتاة،ولحروسة 

ننضام ولحفالت.

زت ة   21  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وسفي  6050ا   - وذ لاحة  مكفتة حي 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء   -

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذحشيق  بتر  وذسات 

وسفي  وذ لاحة  حي  نيذفين  13زت ة 

6050ا وسفي وملغرب.

وحريف  وذهيدي  عبت  وذسات 

3 حي وذففيق  رقم   2 بلفك  عنفوته و) 

بنسركيا 80000 وكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذحشيق  بتر  وذسات 

وسفي  وذ لاحة  حي  نيذفين  13زت ة 

6050ا وسفي وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بآسفي  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم -.

1059I
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ASMOUNI POSITIF SARL AU

ASMOUNI POSITIF

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

قفل وذتصفاة

ASMOUNI POSITIF SARL AU

رقم 56 نجزئة بيتفروماك عين 

قيداس ، 30090، فيس وملغرب

Asmouni positif شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 56 

نجزئة بيتفروماك عين قيداس - 

30090 فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.55709

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر   2022 أبريل   20 في  وملؤرخ 

لوت  شركة   Asmouni positif حل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

 - نجزئة بيتفروماك عين قيداس   56

فيس وملغرب تتاجة لخسيرا   30090

رأسميل وذشركة .

ا عين:

ا  وذسمفني  زكرييء  وذسات ا) 

ومل  حي  ا  رقم   50 زت ة  عنفوته و) 

وملغرب  فيس   30100 بيبيذسفر 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

 56 رقم  افي   2022 ميي   05 بتيريخ 

 - قيداس  عين  بيتفروماك  نجزئة 

30090 فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2191/2022.

1060I

GLE SERVICES

GHAZI POC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

GLE SERVICES
8 زت ة وذفيروبي وذطيبق وذسيبع رقم 

19 ، 90000، طنجة وملغرب
GHAZI POC شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 

وذزمفري بلفك أ 5 رقم 91 - 90000 
طنجة وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.77731

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نمت   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
عبت هللا أ فب  نففيت وذسات  ا) 
300 حصة وجتميعاة من أصل 600 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت ولحمات 

وذفديي بتيريخ 09 ميي 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا31ا.

1061I

NOBLACTION

COMPTOIRE AL JANOUB
إعالن متحتد وذ روروت

NOBLACTION
تهج يح فب وملنصفر إقيمة وألميرا 
3 وذطيبق وألال رقم 15، 0000ا، 

مروكش وملغرب
 COMPTOIRE AL JANOUB

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 1 

وذطيبق وذسفلي عميرا رقم ا85 وذحي 
وملحمتي - - شيشياا وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.1393
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2021 نم ونخيل  08 دجنبر  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين مسير جت ت

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 
محمت  وذسات  تحاين  نم  مي لي: 
وخطيب  وذسات  يسين  ا  وخطيب 

كمسير ن ذلشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  بيمنتيتفت  والبتتوئاة 

فبرو ر 2022 نحت رقم 2/2022ا.
1062I

fiduciaire espace conseils

YASALAF SARL-AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

YASALAF SARL-AU شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مجمفعة 

وذت تم جه 2 .وذطيبق 2 ساتي 
وذبرتف�سي - - 20600 ذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3537ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.YASALAF SARL-AU
غرض وذشركة بإ جيز : ذغرض من

وذشركة ، بشكل مبيشر أا غير
مبيشر ، في وملغرب افي جماع

ذنفسهي أا تايبة  سفوء   ، وذبلتون 

عن

وذحملايت  هي   ، ثيذثة  أطروف 

وذتيذاة

وملحلنة اغير ومل اتا. 

اإدورا  امروقبة  اتشغال  إنشيء   

وذشركيت  جماع  اننساق  انفجاه 

اوذتجيرية  وذصنيعاة  وذشركيت  أا 

وذنشيط  قطيعيت  جماع  في  اومليذاة 

ومليذاة  وذهنتسة  لذك  في  بمي   ،

ومليذاة  وألاروق  اإدورا  اوالستشيروت 

على  اوالستحفول  ذلتحفيل  وذ يبلة 

أا  وملذكفرا  وذشركيت  في  ممتلكيت 

جماع  نح اق  ادروسة   ، وذشركيت 

اجماع   ، وإل توعيت أا والستثميروت 

وذتروسيت انبيدل وملصيلح في جماع 

اوكتسيب   ، اوذصنيعيت  وذت نايت 

بروءوت  جماع  اوستغالل  ات ل 

اوذحملايت  اوذتروخاص  والختروع 

اولحصرييت. .

عنفون ومل ر والجتميعي : مجمفعة 

ساتي   2 .وذطيبق   2 جه  وذت تم 

وذبرتف�سي - - 20600 ذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : كفمير  وتال  خاتياوت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

كفمير  وتال  خاتياوت  وذسات 

وذنفاع كيذاففرتاي   39 عنفوته و) فاال 

20ا20 وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

كفمير  وتال  خاتياوت  وذسات 

وذنفاع كيذاففرتاي   39 عنفوته و) فاال 

20ا20 وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 91اا82.

1063I
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FIDCOFISC

 L›APPROVISIONNEUR
 TECHNIQUE

INTERNATIONAL
شركة وملسيهمة

رفع رأسميل وذشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC

 L›APPROVISIONNEUR
 TECHNIQUE INTERNATIONAL

شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي وإلجتميعي اا7 وذحي 
وذصنيعي صيبينف تفوصر - 0ا202 

وذتور وذباضيء وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7101ا1.

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
أبريل   28 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2022
درهم«   6.500.000« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   15.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«   21.500.000«

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 089ا82.
1064I

FOUZMEDIA

ROFAIDAA TRANS
إعالن متحتد وذ روروت

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
ROFAIDAA TRANS »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: مشرع 

بل صيري مركز بطحيء وذرقم 0ا - - 
مشرع بل صيري وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.255

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
في  وجتميعاة  حصة   100 نففيت 
ملكاة وذسات ولجيري وذرييحي ذفيئتا 

وذسات ودريس ميني
على  وذذي  نص  ا1:  رقم  قرور 
ولجيري  وذسات  وست يذة  مي لي: 
تحاين  ا  وذشركة  تساير  من  وذرييحي 

وذسات ودريس ميني مسير جت ت
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 
100 حصة وجتميعاة  نففيت  مي لي: 
وذرييحي  ولجيري  وذسات  ملكاة  في 

ذفيئتا وذسات ودريس ميني
بنت رقم ا1: وذذي  نص على مي لي: 
وست يذة وذسات ولجيري وذرييحي من 
تساير وذشركة ا تحاين وذسات ودريس 

ميني مسير جت ت
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بل صيري  بمشرع  والبتتوئاة 

10 ميي 2022 نحت رقم 166.

1065I

FIDCOFISC

 L›APPROVISIONNEUR
 TECHNIQUE

INTERNATIONAL
شركة وملسيهمة

رفع رأسميل وذشركة

FIDCOFISC
 Bernoussi Hay al qods RES

 feddane el baraka imm 11 n 7 ،
20610، CASABLANCA MAROC

 L›APPROVISIONNEUR
 TECHNIQUE INTERNATIONAL

شركة وملسيهمة
اعنفون م رهي وإلجتميعي اا7 وذحي 
وذصنيعي صيبينف تفوصر - 0ا202 

وذتور وذباضيء وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
7101ا1.

وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 

أبريل   28 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 

وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2022

درهم«   6.500.000« قتره  بمبلغ 

إلى  درهم«   15.000.000« من  أي 

طريق  عن  درهم«   21.500.000«

وذشركة  د فن  مع  م يصة  إجروء   :

وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 089ا82.

1066I

FOUZMEDIA

ESSAFI WORK

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

ESSAFI WORK شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

1 ب حة رقم 2163 وذففيء وذشطر 1 - 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

رفع  نم   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 

قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 

 20.000« أي من  درهم«   380.000«

عن  درهم«  »00.000ا  إلى  درهم« 

د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 

وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   09 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 91281.

mohammed boumzebra

KHADAMAT SOUDOU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

KHADAMAT SOUDOU شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 7 

طريق 22 وميم جميعة واالد وزميم - 

23550 سفق وذسبت وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5055

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2021 دجنبر   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. KHADAMAT SOUDOU

اكال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

بيذحمفذة .

 7 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 - وميم جميعة واالد وزميم   22 طريق 

23550 سفق وذسبت وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : سفدا  حسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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عنفوته و)  سفدا  حسن  وذسات 
سفق وذسبت   23550 سفق وذسبت 

وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  سفدا  حسن  وذسات 
سفق وذسبت   23550 سفق وذسبت 

وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ  بن صيلح  بيذف اه  والبتتوئاة 
05 ميي 2022 نحت رقم 131/2022.

1068I

FOUZMEDIA

EEM GROUP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
EEM GROUP شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 8ا شيرع 
وبف بكر وذصت ق وقيمة و مين مكتب 

02– - 000ا1 وذ ناطرا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65229
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   08
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 EEM  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GROUP
وذبحث   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحلمي اوذتطفير
وذتصت ر اوإلستيرود
وألشغيل وملختلفة.

8ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وبف بكر وذصت ق وقيمة و مين مكتب 

02– - 000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

مخفافي  محسين  وذسات 
 --- اومليس  بكي  و ت  عنفوته و) 

ولخميسيت وملغرب.
وذسات أسيمة بن أحمت عنفوته و) 
نجزئة ذفراكي عميرا 10 وذش ة ا حي 

كريمة --- سال وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مخفافي  محسين  وذسات 
 --- اومليس  بكي  و ت  عنفوته و) 

ولخميسيت وملغرب
وذسات أسيمة بن أحمت عنفوته و) 
نجزئة ذفراكي عميرا 10 وذش ة ا حي 

كريمة --- سال وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم -.

1069I

SANHAJA INGENIERIE

صنهاجة أنجينيري
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SANHAJA INGENIERIE
شيرع والدورسة رقم 10 نيرجيست 
ولحسامة ، 32350، ولحسامة 

وملغرب
صنهيجة أتجانيري شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
والدورسة رقم 10 نيرجيست 

ولحسامة - 32350 نيرجيست 
ولحسامة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

صنهيجة أتجانيري.

مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالشغيل  وذت ناه  وذتروسيت 

وملختلفه.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

نيرجيست   10 رقم  والدورسة 

نيرجيست   32350  - ولحسامة 

ولحسامة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات عصيم والبروهامي : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

والبروهامي  عصيم  وذسات 

رقم  والدورسة  شيرع  عنفوته و) 

 32350 ولحسامة  نيرجيست   12

نيرجيست ولحسامة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

والبروهامي  عصيم  وذسات 

رقم  والدورسة  شيرع  عنفوته و) 

 32350 ولحسامة  نيرجيست   12

نيرجيست ولحسامة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بتيرجيست بتيريخ 16 ميي 

2022 نحت رقم -.

1070I

ACT FINANCE

 NORD SUD DE
 TRANSPORT ET DE

 MATERIAUX DE
»CONSTRUCTION »NST

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

ACT FINANCE
 169BD MOULAY IDRISS

 1er, ETAGE 2 N°3 ، 20360،
CASABLANCA MAROC

 NORD SUD DE TRANSPORT
 ET DE MATERIAUX DE

CONSTRUCTION »NST« شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 00ا شيرع 

وذزرقطفني وذطيبق 3 رقم 18 - 
28810 وذتور وذباضيء وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.132605
وذحيم  ولجمع  بم ت�سى 
ميي   11 في  وملؤرخ  وإلستثنيئي 
وذشركة  رأسميل  رفع  نم   2022
درهم«   6.000.000« قتره  بمبلغ 
إلى  درهم«   8.000.000« من  أي 
 : طريق  عن  درهم«  »000.000.ا1 

ن ت م حصص ت ت ة أا عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا66ا82.

1071I

fam consulting

CHARAOUI IMMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

fam consulting
 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9
، 40000، marrakech maroc

CHARAOUI IMMO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا
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اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم ا 
عميرا س وراتج سا عين وذسنة 
طريق فراكة محيمات مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب .
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.101967

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   29 في  وملؤرخ 
شركة   CHARAOUI IMMO حل 
مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 
س  عميرا  ا  رقم  وإلجتميعي  م رهي 
وراتج سا عين وذسنة طريق فراكة 
مروكش  0000ا   - مروكش  محيمات 

وملغرب تتاجة ذفسخ وذشركة .
ا عين:

ا  شرواي  وذت ن  تفر  وذسات ا) 
عنفوته و) وقيمة ولحت  ة عميرا رقم 
0000ا  وسفي  طريق   13 وذش ة   7
مروكش وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
ا  رقم  افي   2022 أبريل   19 بتيريخ 
وذسنة  عين  سا  وراتج  س  عميرا 
 - مروكش  محيمات  فراكة  طريق 

0000ا مروكش وملغرب .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13578.
1072I

fiduciare ait assou

واي بروجي
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

fiduciare ait assou
 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc
اوي براجي شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

ا8 شيرع بفملين حي خط وذرملة 2 
وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.16691

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 فبرو ر   28 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   2.300.000«
»3.700.000 درهم« إلى »6.000.000 
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1390.

1073I

FNMCOMPTA

TEMS TEAM CAR
إعالن متحتد وذ روروت

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
TEMS TEAM CAR »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: زت ة 

وملنصفر بن وبي عيمر 95 والدريساة 
وذطيبق وذروبع رقم 9 - - طنجة 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.106609

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   22 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
ولجفود  عبت  سروج  وذسات  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   5000
حمزا  وذسات  ذفيئتا  حصة   5000
ذتوذك  تتاجة  ا  وملسحفدي  حجي 
 صبو وذسات حمزا حجي وملسحفدي 
ولحصص  لجماو  وذفحات  ومليذك 

وإلجتميعاة 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وست يذة وذساتا منيل وذرحفبي من 

منصبهي كمسيرا ذلشركة .

قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
وقشير  ومين  محمت  وذسات   صبو 

ووملسير وذفحات في وذشركة
على  وذذي  نص  ا:  رقم  قرور 
 3 نحفيل ومل ر والجتميعي من  مي لي: 
إقيمة فروبي عميرا B رقم 35 وذطيبق 
وذثيذث بالس وفري اي - طنجة إلى زت ة 
والدريساة   95 وملنصفر بن وبي عيمر 

وذطيبق وذروبع رقم 9 - طنجة
قرور رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 

نحاين وذنظيم وألسي�سي
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :5 رقم  بنت 
 3 نحفيل ومل ر والجتميعي من  مي لي: 
إقيمة فروبي عميرا B رقم 35 وذطيبق 
وذثيذث بالس وفري اي - طنجة إلى زت ة 
والدريساة   95 وملنصفر بن وبي عيمر 

وذطيبق وذروبع رقم 9 - طنجة
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
وذسات حمزا حجي وملسحفدي ومليذك 
 500000 قتره  وذشركة  ميل  ذرأس 

درهم
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
وذسات حمزا حجي وملسحفدي ومليذك 
قترهي  ولحصص  لجماع  وذفحات 

5000 حصة
على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 
وقشير  ومين  محمت  وذسات  مي لي: 

وملسؤال وذفحات في وذشركة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5ا2ا.
1074I

BCNG

STE: White Collar Group
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: White Collar Group شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 265، 

شيرع وذزرقطفني وذطيبق 9 رقم 92 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

25ا2ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE:  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.White Collar Group

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.

 ،265  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 92 رقم   9 شيرع وذزرقطفني وذطيبق 

وملغرب 20050 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات رشات وعنيبة : 50.000,00 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات و فب وذفر�سي : 50.000,00 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات رشات وعنيبة : 500 ب امة 

100 درهم.

وذسات و فب وذفر�سي : 500 ب امة 

100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وعنيبة  رشات  وذسات 

 1 وذطيبق   152 وذرقم  تحياتاة وذففيء 

وذتراا 20050 برشات وملغرب.

عنفوته و)  وذفر�سي  و فب  وذسات 

 20050 زتة ذنهضة حي والتتذس   35

وسفي وملغرب.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وعنيبة  رشات  وذسات 
 1 وذطيبق   152 وذرقم  تحياتاة وذففيء 

وذتراا 20050 برشات وملغرب
عنفوته و)  وذفر�سي  و فب  وذسات 
 20050 زتة ذنهضة حي والتتذس   35

وسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.
1075I

afaqconseil

MEGA PRESSING
ع ت تساير حر ألصل نجيري  وألشخيص 

وذطباحافن)
ع ت تساير حر ألصل نجيري

MEGA PRESSING
 25 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ في 
صالح  أعطى وذسات ا)   2022 أبريل 
ولحساني  وذشرو بي  وذت ن/كريم 
رقم  وذفطناة  ذلبطيقة  ولحيمل  ا) 
وملسجل   E238270/E505055
بيذسجل وذتجيري اا9ا6/12ا9ا12 
حق  بمروكش  وذتجيرية  بيملحكمة 
وذتساير ولحر ذألصل وذتجيري وذكيئن 
وملنير  ومليزوزين  ا  والر�سي  وذطيبق  ب 
 -  9 مكرر وملحل رقم   109 نجزئة   5
ذلسات ا)  وملغرب  مروكش  0000ا 
ذلبطيقة  وذحربي بلكفري ولحيمل  ا) 
وذفطناة رقم 60291اEE ملتا 2 سنة 
2022 ا ننتهي في  01 ميي  نبتتئ من 
م يبل مبلغ شهري  ا202  أبريل   30

000.ا درهم.
1076I

LA DILIGENCE COMPTABLE

SCALE -IT AGENCY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زت ة عبت وذحزيز وذثحيذبي شيرع 
عالل بن عبت هللا وذطيبق وذثيني 
وملكتب رقم ا1 فيس ، 30000، 

فيس وملغرب

SCALE -IT AGENCY شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 92 
زت ة 16 تفتبر وذطيبق وألال شيرع 
وذشفشياني وملت نة ولجت تا - 

30000 فيس وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.33809

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي  ا0  في  وملؤرخ 
لوت  شركة   SCALE -IT AGENCY
رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 
م رهي  اعنفون  درهم   110.000,00
تفتبر   16 زت ة   92 رقم  وإلجتميعي 
وذشفشياني  شيرع  وألال  وذطيبق 
فيس   30000  - ولجت تا  وملت نة 
وملغرب تتاجة ذصحفبيت ومليذاة وذتي 
وذشركة  أن  كمي  وذشركة،  اوجهتهي 
ف تت زبفنهي وذرئي�سي ا بيذتيلي تحتر 

وستمرورية نشيط وذشركة. .
ا عين:

وذسات ا) فؤود وذشيغ ا عنفوته و) 
سحنفن  وذف اه  زت ة  بتر  إقيمة   5
وملغرب  فيس   30000 بفرميتة 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
 92 رقم  افي   2022 ميي  ا0  بتيريخ 
شيرع  وألال  وذطيبق  تفتبر   16 زت ة 
 - ولجت تا  وملت نة  وذشفشياني 

30000 فيس وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 10 ميي 2022 

نحت رقم 2093.
1077I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

LOFT GARDEN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

 B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
LOFT GARDEN شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب رقم 
1 ، وذطيبق وألال ، نجزئة وملسير ، 
رقم 328 ، طريق آسفي، - 0100ا 

مروكش وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.29589

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 ميرس   29 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
نففيت وذسات  ا) رابرت باير د فف 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت وذرحام 

زخناني بتيريخ 29 ميرس 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا13588.
1078I

مستأمنة وملتنبي ذلمحيسبة

GHAILAN TRAV
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

مستأمنة وملتنبي ذلمحيسبة
130 شيرع وملتنبي وذطيبق 2 ، 

23000، بني مالل وملغرب
GHAILAN TRAV شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : سفق 
وذسبت دور واالد زيتاح واالد علي 
ومحمت - 23203 ف اه بن صيلح 

وملغرب.
قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
.1635

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   25 في  وملؤرخ 
لوت  شركة   GHAILAN TRAV حل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 
 100.000 رأسميذهي  مبلغ  وذفحات 
وإلجتميعي  م رهي  اعنفون  درهم 

واالد  زيتاح  واالد  دور  وذسبت  سفق 

علي ومحمت - 23203 ف اه بن صيلح 

على  وذ ترا  ذحتم  تتاجة  وملغرب 

وملنيفسة.

ا عين:

ا  وحماتاش  ومحمت  وذسات ا) 

عنفوته و) داور ولخالذطة واالد تيصر 

 23203 وذنمة  واالد  وذسبت  سفق 

ف اه بن صيلح وملغرب كمصفي  ا) 

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
سفق  افي   2022 أبريل   25 بتيريخ 

علي  واالد  زيتاح  واالد  دور  وذسبت 

صيلح  بن  ف اه   23203  - ومحمت 

وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

بتيريخ  بن صيلح  بيذف اه  والبتتوئاة 

10 ميي 2022 نحت رقم 136.

1079I

SARL

KASBEL CORPORATION
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

KASBEL CORPORATION شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

كلمامة إقيمة وذلففر653وذطيبق ا 

ش ة 11 - 22000 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1ا36ا5

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KASBEL CORPORATION
وذترايج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذح يري.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذلففر653وذطيبق  إقيمة  كلمامة 
وذتور وذباضيء   22000  -  11 ش ة  ا 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات قيسمي محمت : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وحمت  بنلاميني  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محمت  قيسمي  وذسات 
5000ا مروكش  29 نجزئة عبتالاية 

وملغرب.
عنفوته و)  وحمت  بنلاميني  وذسات 
5000ا  غفذفساتي   38 سكتفر   207

مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  محمت  قيسمي  وذسات 
5000ا مروكش  29 نجزئة عبتالاية 

وملغرب
عنفوته و)  وحمت  بنلاميني  وذسات 
5000ا  غفذفساتي   38 سكتفر   207

مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 557ا82.
1080I

aice compta

RSF GROUP
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

RSF GROUP شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

كلمامة إقيمة ذففر رقم 653 وذطيبق 

وذروبع وذش ة 11 وذتوروذباضيء - 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3629ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 RSF  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.GROUP

شركة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

قيبضة.
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

653 وذطيبق  كلمامة إقيمة ذففر رقم 

 - وذتوروذباضيء   11 وذش ة  وذروبع 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات زهير رفاق 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

ا2ا  وذسات زهير رفاق عنفوته و) 

 20150 كيذففرتاي  وألفيق  نجزئة 

وذتوروذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

ا2ا  وذسات زهير رفاق عنفوته و) 

 20150 كيذففرتاي  وألفيق  نجزئة 

وذتوروذباضيء وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 7ا5ا82.

1081I

 société de travaux de comptabilité jasmine

sarl d’au

 SOCIETE SALON DE THE

PATISSERIE RIHANE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

 société de travaux de

comptabilité jasmine sarl d›au

 n°37 avenue des far magasin

 n°6 meknes meknes، 50000،

meknes maroc

 SOCIETE SALON DE THE

PATISSERIE RIHANE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : رقم 

ا3 شيرع محمت ولخيمس وملت نة 

ولجت تا 50000 مكنيس وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.19965

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 ميرس   31 في  وملؤرخ 

 SOCIETE SALON DE THE حل 

لوت  شركة   PATISSERIE RIHANE

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

محمت  شيرع  ا3  رقم  وإلجتميعي 

 50000 ولجت تا  وملت نة  ولخيمس 

مكنيس وملغرب تتاجة ذثفقف نشيط 

وذشركة ذحتم ثح اق هتفهي .

ا عين:

ا  ذحريف  ذطفي  وذسات ا) 
محمت  شيرع  ا3  رقم  عنفوته و) 

وملغرب  مكنيس   50000 ولخيمس 

كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

رقم  افي   2022 ميرس   31 بتيريخ 

وملت نة  ولخيمس  محمت  شيرع  ا3 

ولجت تا 50000 مكنيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 178.

1082I

 TANGIER INTERNATIONAL FINANCIAL

SERVICES

 SANTAFE ALUMINIUM

PROCESS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 TANGIER INTERNATIONAL

FINANCIAL SERVICES

 AVENUE JABAL TARIK IMM

 DAR FARAH 2 APPT N° 40 ،

90010، TANGER MAROC

 SANTAFE ALUMINIUM

PROCESS شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب بحي 

وملجيهت ن وذتجزئة 2 وذ طحة رقم 

230 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127323

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SANTAFE ALUMINIUM  :

.PROCESS

غرض وذشركة بإ جيز : باع ا شروء 

وملنتجيت ا وملحتوت وملتحل ة بيذزجيج 

ا وألذفمنافم.
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مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذ طحة   2 وذتجزئة  وملجيهت ن  بحي 

رقم 230 - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : ولحمتي  و فب  وذسات 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  ولحمتي  و فب  وذسات 
 20 وذتالل رقم  وذشلفح عين  ومروح 

90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  ولحمتي  و فب  وذسات 
 20 وذتالل رقم  وذشلفح عين  ومروح 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253810.
1083I

COMPTASIG

SOPPEBAT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COMPTASIG
حي وذسالم بلفك ا1 رقم 2 ساتي 
سلامين ، 200ا1، ساتي سلامين 

وملغرب
SOPPEBAT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وذرييض2ا3 وملحل رقم 02 ساتي 
سلامين 200ا1 ساتي سلامين 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3001

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2020 تفتبر  ا2 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 
بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. SOPPEBAT
أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء ا وألشغيل وملختلفة.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ساتي   02 رقم  وملحل  وذرييض2ا3 
سلامين  ساتي  200ا1  سلامين 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : عيدل  بلحطير  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  عيدل  بلحطير  وذسات 
ساتي   16000 رقم09   09 زت ة 

قيسم وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  عيدل  بلحطير  وذسات 
ساتي   16000 رقم09   09 زت ة 

قيسم وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بساتي سلامين بتيريخ 18 

دجنبر 2020 نحت رقم 267.
1084I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE SNACK CAFE FRANCO
NERO SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE SNACK CAFE FRANCO

NERO SARL شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذبستين رقم 203 وذنيظفر - 62000 

وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

055ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   07

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SNACK CAFE FRANCO NERO

.SARL

غرض وذشركة بإ جيز : * م هى

* باع ولحلفييت

* مطحم.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذبستين رقم 203 وذنيظفر - 62000 

وذنيظفر وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات أمين بزيت 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بزيت  أمين  وذسات 

وذنيظفر   203 رقم  وذبستين  نجزئة 

62000 وذنيظفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بزيت  أمين  وذسات 

وذنيظفر   203 رقم  وذبستين  نجزئة 

62000 وذنيظفر وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   25 والبتتوئاة بيذنيضفر بتيريخ 

2022 نحت رقم 5ا6.

1085I

NORD FINANCE

STE KHOUZAMA SERVICES
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NORD FINANCE

 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL

HOCEIMA MAROC

 STE KHOUZAMA SERVICES

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

فلسطين نفريزمف بلفك س رقم 3 - 

32000 ولحسامة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3737

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KHOUZAMA SERVICES

ننفاذ   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

بتشيات  وملتحل ة  وألشغيل  جماع 

ٳعيدا  وملتتاة٬  وذهنتسة  وملبيني٬ 

بنيء  وذصبيغة٬  وذزجيج٬  وذتحريج٬ 

وذصحي٬  وذصرف  اولجسفر٬  وذطرق 
وذطرق٬  محتوت  وملايه٬  ٳمتودوت 
اجماع أعميل وذطرق  وذكهربيء  ومليء٬ 

اوملروفق.
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وملسيحيت  اصايتة  نجهيز   *

ولخضروء اولحتوئق. 

وملكتباة  اوذلفوزم  وملحتوت  باع   

اوملحلفميناة.

 باع محتوت اأثيث وملكينب.

اوإلستيرود  ٬وذتصت ر  وذتجيرا   *  

بصفة عيمة.

 * وذتجيرا في وذسلع وملنزذاة امفود 

وذتنظاف.

 * وذفسيطة في وذتجيرا في مختلف 

وملنتجيت.

متجرذباع  تشغال  إحتوث٬   *  

وألداوت ولحت ت ة ا وملفود  وذح يقير٬ 

ولحرفاة.
ننيزل٬  شروء٬  تشغال٬  دروسة٬   *  

وستغالل اباع جماع بروءوت  نبيدل٬ 

اوذحالميت  وذتروخاص  وإلختروع٬ 

وذشركة  بمفضفع  وملتحل ة  وذتجيرية 

دوخل وملغرب اولخيرج. 

وذصنيعاة٬  وذحملايت  جماع   *  

وذتجيرية اومليذاة لوت صلة مبيشرا ٲا 

غير مبيشرا مع مفضفع وذشركة. 

وذغير  ٲا  وملبيشرا  وملشيركة   *  

ٲا  وذشركيت  من  ٲي  في  وملبيشرا 

اال  مميثل  مفضفع  لوت  ومل ياالت 

سامي من خالل ٳنشيء شركيت جت تا 

أا مسيهميت أا عملايت وتتميج أا 

نحيذفيت أا مشيريع مشتركة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 -  3 فلسطين نفريزمف بلفك س رقم 

32000 ولحسامة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : بفعي�سى حسن٬  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بفعي�سى حسن٬ عنفوته و) 

بلفك 53 وذش ة 5 حي وذشبيب ح ي م 

10120 وذربيط وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بفعي�سى حسن عنفوته و) 
5 حي وذشبيب ح ي  53 وذش ة  بلفك 

م 10120 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 126.
1086I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE BELGIQUE RENT CAR
SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE BELGIQUE RENT CAR SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ولحسن وذثيني رقم 280 وذحراي 
وذنيظفر - 62000 وذنيظفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
069ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BELGIQUE RENT CAR SARL
كروء   *  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذحراي   280 رقم  وذثيني  ولحسن 

وذنيظفر - 62000 وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .

 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذطابي  جالل  وذسات 

حصة ب امة 500 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذطابي  جالل  وذسات 

داور وقتارو وذحراي وذنيظفر 62000 

وذنيظفر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذبركيني  تجام  وذسات 

داور وقتارو وذحراي وذنيظفر 62000 

وذنيظفر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 688.

1087I

conseils sarl

MOFA IMMOBILIER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

conseils sarl

شيرع ذبنين وقيمة  يمنة 1 مكتب 

رقم 19 طنجة، 90000، طنجة 

وملغرب

MOFA IMMOBILIER شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 5 شيرع 

 فسف وبن نيشفين وذطيبق وذثيني 

وذطيبق رقم 3 - 90000 طنجة 

وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.89933

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   18 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

زيين  رشات  وذسات  ا)  نففيت 

 100 حصة وجتميعاة من أصل   35

حصة ذفيئتا وذسات  ا) وشرف زيين 

بتيريخ 18 أبريل 2022.

زيين  رشات  وذسات  ا)  نففيت 

 100 حصة وجتميعاة من أصل   35

خت جة  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذشيط بتيريخ 18 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   28 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا25326.

1088I

MS PLOMBRIE

م س بلومبري
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

MS PLOMBRIE

28 إقيمة وذفرداس م س 25 أ شيرع 

أم وذرباع وذش ة 06 وألذفة وذتور 

وذباضيء ، 20000، وذتور وذباضيء 

وملغرب

م س بلفمبري شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 28 إقيمة 

وذفرداس م س 25 أ شيرع أم وذرباع 

وذش ة 06 وألذفة وذتور وذباضيء - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا3272.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر حل   2022 أبريل   20 وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات م س بلفمبري مبلغ 
اعنفون  درهم   10.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي 28 إقيمة وذفرداس 

م س 25 أ شيرع أم وذرباع وذش ة 06 

20000 وذتور   - وألذفة وذتور وذباضيء 

نشيط   : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء 

وملنيفسة  بسبب  مربو  غير  وذشركة 

اأزمة كففات 19.

ا حتد م ر وذتصفاة ب 28 إقيمة 

أ شيرع أم وذرباع   25 وذفرداس م س 

 - وذباضيء  وذتور  وألذفة   06 وذش ة 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب. 
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ا عين:

ا  حمى  وذحيلي  عبت  وذسات ا) 

قصبة  إقيمة  ذيسيسفة  عنفوته و) 

 16 ش ة   07 عميرا   02 أمين م س 

وذتور   20000 وذباضيء   03 طيبق 

وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

: 28 إقيمة وذفرداس م س 25 أ شيرع 

وذتور  وألذفة   06 وذش ة  وذرباع  أم 

وذباضيء

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823355.

1089I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE ASSISTANCE INJAD

TAOUIMA SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC

 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،

NADOR MAROC

 STE ASSISTANCE INJAD

TAOUIMA SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 

وشفميي رقم 132 وذنيظفر - 62000 

وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

039ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 ASSISTANCE INJAD TAOUIMA

.SARL
سايرا   *  : غرض وذشركة بإ جيز 

والسحيف
* وذن ل وذطبي ا وذت ني.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 62000 132 وذنيظفر -  وشفميي رقم 

وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات محمت طبيش : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا تجيا حمفت : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  طبيش  محمت  وذسات 
وذنيظفر  نيايمة  وذحسكري  وذحي 

62000 وذنيظفر وملغرب.
عنفوته و)  حمفت  تجيا  وذساتا 
وذنيظفر   62000 حي نيايمة وذنيظفر 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  طبيش  محمت  وذسات 
وذنيظفر  نيايمة  وذحسكري  وذحي 

62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 687.

1090I

TARRAS IMAD

STE TAJE PRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

TARRAS IMAD
 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC
 STE TAJE PRO

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مركز 

وسجن - 16200 ازون وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا19

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.TAJE PRO

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.

مركز   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وسجن - 16200 ازون وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات شلبي محمت : 1.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات شلبي محمت عنفوته و) حي 

 373 رقم  وذنهضة  نجزئة   1 وذحت ر 

16200 ازون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات شلبي محمت عنفوته و) حي 

 373 رقم  وذنهضة  نجزئة   1 وذحت ر 

16200 ازون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   12 بتيريخ  بفزون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا9ا3.

1091I

MAISON BEN HI CAR

MAISON BEN HI CAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

MAISON BEN HI CAR

 RDC N° 158 LOTS BENNIS RET

 AIN CHEKF FES. ، 30000، FES

MAROC

MAISON BEN HI CAR شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي إقيمة 
رقم 158 نجزئة بنيس طريق عين 

وذش ف فيس - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72589

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. MAISON BEN HI CAR

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نأجيروذسايروت بتان سيئق..

عنفون ومل ر والجتميعي : إقيمة رقم 

158 نجزئة بنيس طريق عين وذش ف 

فيس - 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 
عين  بنيس  نجزئة   103 عنفوته و) 

وذسمن فيس 30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بنش ران  هشيم  محمت  وذسات 
عين  بنيس  نجزئة   103 عنفوته و) 

وذسمن فيس 30000 فيس وملغرب
 60 وذسات ففود حمامز عنفوته و) 
 30000 بيب وذغفل ظهر وملهروز فيس 

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2188.

1092I

FIDUCIAIRE AMER FISC

 STE THE FAMILY A.H CAR
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE AMER FISC
 RUE OUAZZANE IMMEUBLE

 01 ETAGE 02 NADOR ، 62000،
NADOR MAROC

 STE THE FAMILY A.H CAR SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

29 رقم 20 أاالد وبروهام - 62000 
وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
083ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.THE FAMILY A.H CAR SARL
كروء   *  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 62000  - أاالد وبروهام   20 رقم   29

وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذت ن  وذسات حنيش عالء 

حصة ب امة 500 درهم ذلحصة .
500 حصة  وذسات حنيش عيدل : 

ب امة 500 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذت ن  عالء  حنيش  وذسات 
وملطير  وذسحيدا  نجزئة  عنفوته و) 

وذنيظفر 62000 وذنيظفر وملغرب.
عنفوته و)  عيدل  حنيش  وذسات 
وذنيظفر  وملطير  وذسحيدا  نجزئة 

62000 وذنيظفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذت ن  عالء  حنيش  وذسات 
وملطير  وذسحيدا  نجزئة  عنفوته و) 

وذنيظفر 62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 5ا7.

1093I

MCG

�سي بي بالم
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
�سي بي بيذم شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع عالل 
وذفي�سي، وذحميرا 12، وذش ة رقم 5، 

سين - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125573

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
: �سي بي  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

بيذم.
تشغال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اتشغال  اوذرييض  وذضايفة  دار 
جماع وذفنيدق اوملفناالت اوملجمحيت 
إدورا  نحت  اوملنتجحيت  وذسايحاة 

مجيتاة أا إدورا مبيشرا.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذش ة   ،12 وذحميرا  وذفي�سي،  عالل 
مروكش  0000ا   - سين   ،5 رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة ب امة   95  : وذشركة ريبيل 

100 درهم ذلحصة .
5 حصة   : وذساتا بيتتال سيتترو 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 876 عنفوته و)  ريبيل  وذشركة 
شفمين دي كفر 2190ا سيتت تيزيي 

سف شيرذاف فرنسي.
بيتتال سيتترو عنفوته و)  وذساتا 
2190ا سيتت  876 شفمين دي كفر 

تيزيي سف شيرذاف فرنسي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بيتتال سيتترو عنفوته و)  وذساتا 
2190ا سيتت  876 شفمين دي كفر 

تيزيي سف شيرذاف فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135868.

1094I

Atlas Valora Conseil

THEBOUGLASS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Atlas Valora Conseil

 N°8, Immeuble 186, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH وملغرب

THEBOUGLASS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

والال رقم 1 نجزئة وملسير 911ـ  

طريق أسفي مروكش - 0100ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

17ا125

 01 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.THEBOUGLASS

جماع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والتتيج  أنشطة والتتيج وذساناميئي، 

أشرطة  إتتيج  وذبصري،  وذسمعي 

مؤسسيناة ا إشهيرية.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

والال رقم 1 نجزئة وملسير 911ـ  طريق 

مروكش  0100ا   - مروكش  أسفي 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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 : بفكالس  وذرحام  عبت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
بفكالس  وذرحام  عبت  وذسات 
عنفوته و) داور زمرون أاالد سحات رقم 
مروكش  0065ا  نيسلطيتت   - 0ا11 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بفكالس  وذرحام  عبت  وذسات 
عنفوته و) داور زمرون أاالد سحات رقم 
مروكش  0065ا  نيسلطيتت   - 0ا11 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5161.

1095I

METREK COMPTA PRO

 SOCIETE CHAMS-ALAE
VERS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 SOCIETE CHAMS-ALAE VERS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا رقم 
8ا1 ش ة رقم 2 وذطبق والال شيرع 
محمت ولخيمس - 16000 ساتي 

قيسم وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

29177
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOCIETE CHAMS-ALAE VERS

أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ت ل  ا  وملستختمين  ت ل  مختلفة 

وذبضيئع.

عميرا   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذطبق والال   2 ش ة رقم  8ا1  رقم 

 16000  - ولخيمس  محمت  شيرع 

ساتي قيسم وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 90.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات محمت ر�سى وذغروفي : 50ا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات إدريس وذفدني : 50ا حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذغروفي  ر�سى  محمت  وذسات 

جميعة  ولحفمر  متشر  عنفوته و) 

ساتي  قايدا  وذشميذاة  وذسيحل 

وصالة   90055 وذاميني دوئرا أصالة 

وملغرب.

عنفوته و)  وذفدني  إدريس  وذسات 

وذغرباة  ولحت  قايدا  بريش  متشر 

دوئرا وصالة 90055 وصالة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذغروفي  ر�سى  محمت  وذسات 

جميعة  ولحفمر  متشر  عنفوته و) 

ساتي  قايدا  وذشميذاة  وذسيحل 

وصالة   90055 وذاميني دوئرا أصالة 

وملغرب

عنفوته و)  وذفدني  إدريس  وذسات 

وذغرباة  ولحت  قايدا  بريش  متشر 

دوئرا وصالة 90055 وصالة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 والبتتوئاة بساتي قيسم بتيريخ 

ميي 2022 نحت رقم 12

THE RIGHT POINT

LCMS MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LCMS MAROC شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي مجمع 71 
وملنط ة وذصنيعاة وذزهروء والجة - 

20000 سال وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
3ا205.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2021 تفتبر   01 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»770.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   870.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بسال بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 18ا.
1097I

إسبيسافن

إسباسيون
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة
إسبيسافن

608، وقيمة د ير وذسالم وذش ة 6، 
بفرتيزيل ، 20670، وذتور وذباضيء 

وململكة وملغرباة
إسبيسافن شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 332، 

شيرع إبروهام وذرادوني، وذطيبق 5، 
ش ة 21، إقيمة وذريحين، وملحيريف، 

وذباضيء - 20330 وذتور وذباضيء 
وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
175ا8ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 دجنبر   07
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

إسبيسافن.
نففير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ختميت وذتجهيز اوذتأثيث اوذت كفر ؛

- نففير أعميل وذتطفير ، وذصايتة 
 ، وذسبيكة   ، وذبنيء   ، وإلصالح   ،
وذنجيرا ، وذتبلاط ، نركاب وذكهربيء ، 
نطفير وملسيحيت ولخضروء ، وألس ف 
وملستحيرا ، ولجترون وملحل ة ، وألذفوح 
 ، وذرخيم  أعميل   ، وذبيركاه  اضع   ،

اأعميل وذطالء.
- نصناع كيفة عنيصر وذت كفر.

 ، وذتوخلي  وذت كفر  أعميل   -
نصمام ثالثي وألبحيد ،

وستيرود انصت ر مفود وذت كفر   -
اوذتأثيث أا أي مكفتيت أا مفود أاذاة 
اآالت امحتوت اأجزوء الزمة ذنشيط 

وذشركة..
 ،332  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 ،5 وذطيبق  وذرادوني،  إبروهام  شيرع 
21، إقيمة وذريحين، وملحيريف،  ش ة 
وذباضيء  وذتور   20330  - وذباضيء 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا أسميء مفودي : 50 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات زكرييء شكتول : 50 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
مفودي عنفوته و)  وذساتا أسميء 
إفري اي   ,115 رقم   ,70 زت ة   ,2 حكم 

50ا20 وذتور وذباضيء وملغرب.
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عنفوته و)  شكتول  زكرييء  وذسات 
إقيمة د ير وذسالم, رقم 608, بفرتيزيل 

20670 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
مفودي عنفوته و)  وذساتا أسميء 
إفري اي   ,115 رقم   ,70 زت ة   ,2 حكم 

50ا20 وذتور وذباضيء وملغرب
عنفوته و)  شكتول  زكرييء  وذسات 
إقيمة د ير وذسالم, رقم 608, بفرتيزيل 

20670 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 

رقم -.

1098I

THE RIGHT POINT

LCMS MAROC
إعالن متحتد وذ روروت

THE RIGHT POINT
 RUE SAAD IBNOU ABI

 WAKKAS IMMEUBLE 49 ETAGE
 3 BUREAU N° 5 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
LCMS MAROC »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: مجمع 71 
وملنط ة وذصنيعاة وذزهروء والجة - - 

سال وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
3ا205.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وذساتا  وذشريكة  وسم  نصحاو 
سلمى شاخي  من  بتال  سلفا شاخي 
ا  3ا205  رقم  وذتجيري  وذسجل  في 

وذنظيم والسي�سي ذلشركة 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص على   :7 ا   6 بنت رقم 
مي لي: وذشريكة وذساتا سلفا شاخي 

بتال من سلمى شاخي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بسال بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 17ا.
1099I

NORD FINANCE

STE MEDI NORD CARS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NORD FINANCE
 RUE MBAREK EL BEKKAY - 26

 1ER ETAGE ، 32000، AL
HOCEIMA MAROC

STE MEDI NORD CARS شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 

وذنهضة رقم 18 - 32000 ولحسامة 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3729

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MEDI NORD CARS
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق. .
زت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ولحسامة   32000  -  18 وذنهضة رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 500.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات  زيت محمت : 5.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات  زيت محمت عنفوته و) زت ة 
ولجزوئر مركز وملت نة رقم 61 32000 

ولحسامة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
أمين  محمت  وذحبيدي  وذسات 
 20 رقم  نمسمين  زت ة  عنفوته و) 

32000 ولحسامة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 والبتتوئاة بيلحسامة بتيريخ 

2022 نحت رقم 121.
1100I

M.A.I GROUPE SERVICE

 ATLEV CRANES &
LOGISTICS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE
 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC
 ATLEV CRANES & LOGISTICS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 7ا شيرع 
عمر وبن وذحيص وقيمة وسميعال 
مكتب رقم ا - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

821ا6
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   22
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ATLEV : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.CRANES & LOGISTICS
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملنياذة وذبحرية
أا  وذصنيعاة  وملحتوت  مستأجر 

أداوت ا وآلالت

م يال والشغيل وملختلفة وا وذبنيء.

7ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

وسميعال  وقيمة  وذحيص  وبن  عمر 

وذ ناطرا  000ا1   - ا  رقم  مكتب 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : وذسات وذري نففاق 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   500  : وذسات عبفب اذات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  نففاق  وذري  وذسات 

 5 ش ة   69 وذحربي د عميرا  وملغرب 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب.

وذسات عبفب اذات عنفوته و) داور 

وذ ناطرا  000ا1  9ا  رقم  شحبي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  نففاق  وذري  وذسات 

 5 ش ة   69 وذحربي د عميرا  وملغرب 

000ا1 وذ ناطرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ ا0 أبريل 

2022 نحت رقم 90931.

1101I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE K.B.M METAL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

AL HUDA CONSEIL SARL

71 شيرع محمت وذزرقطفني وقيمة 

كفثر وذش ة 9 ، 30000، فيس 

وملغرب

STE K.B.M METAL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 

وذبروتص قرية بي محمت - 3000 

نياتيت وملغرب
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تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.1399
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 ميرس   21 وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذكيذمي عبت والاله كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بتياتيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 252.
1102I

AL HUDA CONSEIL SARL

STE WIAM ES-SAID G.7
إعالن متحتد وذ روروت

AL HUDA CONSEIL SARL
71 شيرع محمت وذزرقطفني وقيمة 

كفثر وذش ة 9 ، 30000، فيس 
وملغرب

STE WIAM ES-SAID G.7 »شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 

وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: داور 

عين مت فتة عين مت فتة - 30000 
نياتيت وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.1607
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت حصص
على  وذذي  نص   :2 رقم  قرور 
مي لي: تسماة مسير جت ت ا صالحاة 

وذتفقاحيت
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

تغاير وذشكل وذ يتفني ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 
وذصات  رشات  وذسات  نففيت  مي لي: 
ولحصص  مجمفع  من  حصة   75
وذتي  متلكهي بيذشركة ذفيئتا وذسات 

وذفردي عبت والاله

بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
والاله  عبت  وذفردي  وذسات  تحاين 
كمسير جت ت مع وذسات رشات وذصات 
ا نخصاص وذسات وذفردي عبت والاله 

بصالحاة وذتفقاحيت 
بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  نحفيل 
من شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 
لوت  شركة  ولى  احات  شريك  لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بتياتيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 255.

1103I

KHORIS

KHORIS SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

KHORIS
15 شيرع وألبطيل رقم ا أكتول ، 

10090، وذربيط وملغرب
KHORIS SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 

وألبطيل رقم ا أكتول - 10090 
وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
160189

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   08
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KHORIS SARL
ختميت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملحلفميت.
15 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 10090  - أكتول  ا  رقم  وألبطيل 

وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

 8.500  : خفريص  أميل  وذساتا 
حصة ب امة 1 درهم ذلحصة .

 1.500  : قنت ل  سكانة  وذساتا 
حصة ب امة 1 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا أميل خفريص عنفوته و) 
 22 ش ة   87 رييض وألتتذس عميرا 

حي وذرييض 10100 وذربيط وملغرب.
وذساتا سكانة قنت ل عنفوته و) 
 12000 حي كيش وذفدو ة   176 رقم 

نميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا أميل خفريص عنفوته و) 
 22 ش ة   87 رييض وألتتذس عميرا 

حي وذرييض 10100 وذربيط وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 56ا3.

1104I

SOCIETE »CONGELATION TESSIR « S.A.R.L-

AU

 SOCIETE CONGELATION
TESSIR

إعالن متحتد وذ روروت

 SOCIETE »CONGELATION
TESSIR « S.A.R.L-AU

حي وذرحمة 03 زت ة 03 رقم 29 
وذطيبق والال ، 73000، وذتوخلة 

وملغرب
 SOCIETE CONGELATION

TESSIR »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: حي 

وذرحمة 03 زت ة 03 رقم 29 وذطيبق 
والال - - وذتوخلة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
73ا5

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نففيت جماع حصص  500 حصة) 
وذسات محمت وذطلب بطيقة وذفطناة 
وذسات  ذفيئتا   OD20915 رقم 
وذفطناة  وذبطيقة  رقم  زيتون  خيذت 

JB77150
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
نيكات تحاين وذسات خيذت زيتون مسير 
محتادا  غير  ملتا  احات  شريك  ا 
خيذت  ذلسات  احات  بتفقاع  ذلشركة 

زيتون
قرور رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 
من  ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

S.A.R.L-AU ولى S.A.R.L
قرور رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
على  وملترنبة  وذ يتفتاة  وذتحت الت 

وذ رور رقم 01 ارقم 02 ارقم 03
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
من  ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

S.A.R.L-AU ولى S.A.R.L
على  وذذي  نص   :6 رقم  بنت 
تغاير عتد والسهم ذكل شريك  مي لي: 

بيذشركة
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

رأس ومليل وذشركة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذتهب  بفودي  والبتتوئاة 

ميي 2022 نحت رقم 9/2022ا8.
1105I

FICAGEST

SOPALMAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا

 لوت وذشريك وذفحات
نففيت حصص

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مروكش 

maroc
SOPALMAR شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
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اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

172 درب ولحيج وملتني عين وطي - 

0000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا378.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2022 أبريل   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

مريم حسفون  نففيت وذسات  ا) 

حصة وجتميعاة من أصل   20.000

20.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت 

ولحق فرحين بتيريخ 13 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا1358.

1106I

FICAGEST

SOPALMAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

FICAGEST

 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE

APPT N° 12 ، 40100 2، مروكش 

maroc

SOPALMAR شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

172 درب ولحيج وملتني عين وطي - 

0000ا مروكش وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا378.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم تحاين   2022 أبريل   13 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

فرحين عبت ولحق كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا1358.

1107I

FICAGEST

SOPALMAR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مروكش 

maroc
SOPALMAR شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 

172 درب ولحيج وملتني عين وطي - 
0000ا مروكش وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا378.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
2022 نم نحفيل  13 أبريل  وملؤرخ في 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
عين  وملتني  ولحيج  درب   172 »رقم 
إلى  وملغرب«  مروكش  0000ا   - وطي 
وذطيبق وذثيني شيرع   27 »مكتب رقم 
وملركز  اب  أ  وقيمة  وذفي�سي  عالل 
مروكش  0000ا   - ميذيز ي  وذتجيري 

وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا1358.
1108I

louardi compta

LIBRAIRIE AL BACHIR
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

louardi compta
رقم 26 زت ة عبيس وملسحتي مكتب 

رقم 5 وملت نة ولجت تا فيس ، 
30000، فيس وملغرب

librairIe al bachir شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
عصيم رقم 27 طريق عين سمن 

فيس - 30020 فيس وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3685ا.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر حل   2022 07 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
 librairIe al bachir وذشريك وذفحات
مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم اعنفون 
م رهي وإلجتميعي نجزئة عصيم رقم 
 30020  - 27 طريق عين سمن فيس 
في  صحفبة   : ل  تتاجة  وملغرب  فيس 

تساير .
نجزئة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
عصيم رقم 27 طريق عين سمن فيس 

- 30020 فيس وملغرب. 
ا عين:

ا  بيذحتاق  وذبشير  وذسات ا) 
شيرع مفالي رشات نجزئة  عنفوته و) 
 2 وذزهفر   1 وذش ة  ا6  عميرا  ومليز 
فيس وملغرب كمصفي   30020 فيس 

 ا) ذلشركة.
اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 
محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 
ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 
نجزئة   : بيذتصفاة  وملتحل ة  وذفثيئق 
عصيم رقم 27 طريق عين سمن فيس 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   11 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1928.
1109I

LAMAN EXPERTISE

 JOUDAM (DYAR
)HOSPITALITY

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

 (JOUDAM (DYAR HOSPITALITY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 
5 وساف ب رقم 3ا1 مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

122797

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 15  ني ر 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.(JOUDAM (DYAR HOSPITALITY

غرض وذشركة بإ جيز : دور ضايفة 
, رييض.

 5 : مكتب  عنفون ومل ر والجتميعي 

وساف ب رقم 3ا1 مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا ذالى عشيب : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : ذحيسل  رضفون  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات رضفون ذحيسل عنفوته و) 

0000ا  3ا1 مروكش  وساف ب رقم 

مروكش وملغرب .

عنفوته و)  عشيب  ذالى  وذساتا 

0000ا  3ا1 مروكش  وساف ب رقم 

مروكش وملغرب .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات رضفون ذحيسل عنفوته و) 

0000ا  3ا1 مروكش  وساف ب رقم 

مروكش وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   15 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 132908.

1110I
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LEADER FINANCE

LA PERLE D›ADASSIL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

LA PERLE D›ADASSIL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

إغرمين جميعة أدوسال ومجيط 

عميذة شيشياا - 1000ا شيشياا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2093

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LA  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PERLE D’ADASSIL

دور   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذضايفة.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ومجيط  أدوسال  جميعة  إغرمين 

شيشياا  1000ا   - شيشياا  عميذة 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : محمت  بنبتيس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بنبتيس محمت عنفوته و) 

مروكش  تسلطيتت  وذكفوسم  اوحة 

0000ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بنبتيس محمت عنفوته و) 

مروكش  تسلطيتت  وذكفوسم  اوحة 

0000ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 80/2022.

1111I

TAWAF ABDALLAH

ATRIMOS PRO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

TAWAF ABDALLAH

 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

ATRIMOS PRO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

وذشروردا وذطيبق وذسفلي درب ذفباال 

بفركفن - 20200 وذتوروذباضيء 

وملغرب - 20200 وذتوروذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3587ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ATRIMOS PRO
وإلنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.
زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذشروردا وذطيبق وذسفلي درب ذفباال 
وذتوروذباضيء   20200  - بفركفن 
وذتوروذباضيء   20200  - وملغرب 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذحزيز ضخمة : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ضخمة  وذحزيز  عبت  وذسات 
 11 زت ة   3 وذكريميت  حي  عنفوته و) 
رقم ا2 0ا202 وذتوروذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ضخمة  وذحزيز  عبت  وذسات 
 11 زت ة   3 وذكريميت  حي  عنفوته و) 
رقم ا2 0ا202 وذتوروذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 22اا82.
1112I

sofoget

RAABTA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير تسماة وذشركة

sofoget
 Kenitra, 37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
RAABTA شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي والجتميعي اجتا 
شيرع عالل وذفي�سي ساتي  حيى 
بلفك د ووذطيبق وذروبع مكتب 71-

72-73 ---- اجتا وملغرب.
تغاير تسماة وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

81ا36

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تغاير   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

إلى   »RAABTA« تسماة وذشركة من 

. »MESFOURNISSEURS OUJDA«

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 19 ميي 2022 

نحت رقم 707.

1113I

SOCIETE S-FOOD

S-FOOD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

SOCIETE S-FOOD

رقم 1816 مكرر نجزئة محطى هللا 

محيمات ، 0000ا، مروكش وملغرب

S-FOOD شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1816 

مكرر نجزئة محطى هللا محيمات - 

0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

62181

 17 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم  ا201  ميرس 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.S-FOOD

نصت ر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوستيرود .

عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 1816 

 - محيمات  هللا  محطى  نجزئة  مكرر 

0000ا مروكش وملغرب.

وملتا وذتي نأسست
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 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات بنيني صالح وذت ن : 1.020 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذزهروء  فيطمة  بفرون  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   580  :

ذلحصة.
حصة   200  : وذسات بنيني سيمي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
200 حصة   : وذساتا بنيني سلمى 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذت ن  صالح  بنيني  وذسات 
يح فب  شيرع   3 رقم  عنفوته و) 
0000ا  كليز  فرنسين  فاال  وملنصفر 

مروكش وملغرب.
وذزهروء  فيطمة  بفرون  وذساتا 
يح فب  شيرع   3 رقم  عنفوته و) 
0000ا  كليز  فرنسين  فاال  وملنصفر 

مروكش وملغرب.
وذسات بنيني سيمي عنفوته و) رقم 
3 شيرع يح فب وملنصفر فاال فرنسين 

كليز 0000ا مروكش وملغرب.
عنفوته و)  سلمى  بنيني  وذساتا 
فاال  وملنصفر  يح فب  شيرع   3 رقم 
فرنسين كليز 0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذت ن  صالح  بنيني  وذسات 
يح فب  شيرع   3 رقم  عنفوته و) 
0000ا  كليز  فرنسين  فاال  وملنصفر 

مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   28 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

ا201 نحت رقم 67110.
1114I

SOBAGIM

ATLAS GREEN RECYCLING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

SOBAGIM
123 زت ة وذفراد بفساجفر وذتور 
وذباضيء ، 20200، وذتور وذباضيء 

وملغرب

 ATLAS GREEN RECYCLING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 
مروكش زواية وذنفوصر - ا102ا 

وذتوروذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.369125

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   15 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
رشات يح فبي  نففيت وذسات  ا) 
133 حصة وجتميعاة من أصل 333 
بينف  منير  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

بتيريخ 15 فبرو ر 2022.
نفنفح  ومين  وذسات  ا)  نففيت 
 333 حصة وجتميعاة من أصل   67
بينف  منير  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

بتيريخ 15 فبرو ر 2022.
نفنفح  ومين  وذسات  ا)  نففيت 
 266 حصة وجتميعاة من أصل   66
محمت  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

بفوذت فون بتيريخ 15 فبرو ر 2022.
نفنفح  منير  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة  ا13 
ا33 حصة ذفيئتا وذسات  ا) محمت 

بفوذت فون بتيريخ 15 فبرو ر 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم ا82162.
1115I

SOBAGIM

ATLAS GREEN RECYCLING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

SOBAGIM
123 زت ة وذفراد بفساجفر وذتور 
وذباضيء ، 20200، وذتور وذباضيء 

وملغرب
 ATLAS GREEN RECYCLING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 15 شيرع 
مروكش زواية وذنفوصر - ا102ا 

وذتور وذباضيء وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.369125

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 فبرو ر   16 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
من  أي  درهم«   2.900.000«
 3.000.000« إلى  درهم«   100.000«
م يصة  إجروء   : طريق  عن  درهم« 
مع د فن وذشركة وملحتدا ومل تور ا 

وملستح ة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 21 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 822081.
1116I

karama conseil

STE JIHARAS SERVICE SARL 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس 
رقم 33 وذش ة رقم 1 زت ة وسيمة 
وبن زيت شيرع ولجيش ومللكي فيس، 

30000، فيس وملغرب
 STE JIHARAS SERVICE SARL 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 7ا حي 
وذتيزي وملرجة فيس - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72605
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. JIHARAS SERVICE SARL
حروس   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
/وبيدا  والمن وذ طيع ولخيص اوذحيم 

ولحشروت .

7ا  رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 30000  - فيس  وملرجة  وذتيزي  حي 

فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا جهين مفتيح : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذساتا سيرا وكبيري علفي : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  مفتيح  جهين  وذساتا 
عين  وذسافر  بيب   71 37رقم  زت ة 

هيران فيس 30000 فيس وملغرب.
علفي  وكبيري  سيرا  وذساتا 
حي ساتي   2 زت ة   5 رقم  عنفوته و) 
بفضهر وملرجة اود فيس فيس 30000 

فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مفتيح  جهين  وذساتا 
عين  وذسافر  بيب   71 37رقم  زت ة 

هيران فيس 30000 فيس وملغرب
علفي  وكبيري  سيرا  وذساتا 
حي ساتي   2 زت ة   5 رقم  عنفوته و) 
بفضهر وملرجة اود فيس فيس 30000 

فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 2022/ا220.
1117I

ROOM MANAGEMENT

ALSYS S.A.R.L AU
 أذسيس 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

ROOM MANAGEMENT
 IMM 149 AV LALLA YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA
MAROC

ALSYS S.A.R.L AU* أذسيس * 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
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وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 357، 

شيرع محمت ولخيمس وذطيبق 10 

فضيء A10 - 20250 وذتور وذباضيء 

وملغرب .

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.267171

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في ا1 ميرس 2022 نم نحفيل 

ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 

ولخيمس  محمت  شيرع   ،357« من 

 A10 - 20250 فضيء   10 وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب » إلى »ا9، زت ة 

الجفدون محمت اكالي عميرا نيشفين 

وافيس رقم 12 وذطيبق 3 عين وذبرجة 

- 20320 وذتور وذباضيء وملغرب ».

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا6اا82.

1118I

QUALICIA CONSULTING

REGBAL SERVICE SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

REGBAL SERVICE SARL شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 

2 وذطيبق 2 عميرا 11 مرجين 2 

مكنيس - 50000 مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56209

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.REGBAL SERVICE SARL
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

جمع وذنفي يت

وذصرف وذصحي

وذتنظاف وذصنيعي.

 2 ش ة   : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذطيبق 2 عميرا 11 مرجين 2 مكنيس 

- 50000 مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا وذركروكي ذالى : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

500 حصة   : وذسات بلفط هشيم 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ذالى  وذركروكي  وذساتا 

 2 ش ة  وذغفرون  وقيمة   1 عميرا 

 50000 شيرع ولجيش ومللكي مكنيس 

مكنيس وملغرب.

 51 وذسات بلفط هشيم عنفوته و) 
مكنيس  ج  م  هجر  بن  حيفظ  زت ة 

50000 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ذالى  وذركروكي  وذساتا 

 2 ش ة  وذغفرون  وقيمة   1 عميرا 

 50000 شيرع ولجيش ومللكي مكنيس 

مكنيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1862.

1119I

FOUZMEDIA

 HOME BUILDING
PROJECTS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 HOME BUILDING PROJECTS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 30 شيرع 

وإلميم علي مكتب رقم 2 - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65335

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 HOME : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.BUILDING PROJECTS

غرض وذشركة بإ جيز : وإلستشيرا 

في وذتساير

وذتساير وذح يري باع شروء اكروء.

30 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

000ا1   -  2 رقم  وإلميم علي مكتب 

وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  كيسرا  وذسات  فسف 

-- -- -- بلجاكي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  كيسرا  وذسات  فسف 

-- -- -- بلجاكي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم -.

1120I

STE CISS SARL

 MAISON COUTURE BY

CHAIMAE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE CISS SARL

مكتب 7 زت ة رقم 399 وذطيبق 

وذتيني نجزئة جنة وذزيتفن 1 بن 

سفدا فيس مكينب وبروهام مبحفت، 

30000، فيس وملغرب

 MAISON COUTURE BY

CHAIMAE شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

3 حي وذسحيدا 2 شيرع وبن وسحيق 

فيس - 30000 فيس وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

5ا725

 27 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 MAISON COUTURE BY  :

.CHAIMAE

ولخايطة   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذت لات ة .

عنفون ومل ر والجتميعي : محل رقم 

شيرع وبن وسحيق   2 حي وذسحيدا   3

فيس - 30000 فيس وملغرب .
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وملتافي  شاميء  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وملتافي عنفوته و)  وذساتا شاميء 
3 فيس  بلفك د نجزئة وذنفر ش ة  ا 

30000 فيس وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وملتافي عنفوته و)  وذساتا شاميء 
3 فيس  بلفك د نجزئة وذنفر ش ة  ا 

30000 فيس وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 2136.
1121I

amina zouheir

شركة طوب يونيفورم
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

amina zouheir
 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،
30000، fes maroc

شركة طفب  فتاففرم شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 2 

وذكيىن ب زت ة بني اكال حي والمل 
رقم 23 طريق صفرا فيس - 30000 

فيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72609

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي  ا0 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

طفب  فتاففرم.
متجر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
عانيت  ،بفوسطة  ذلباع  مكتب  وا 
من  مختلفة  ألتفوع  ،ذألشخيص، 

وذسلع وا وملالبس ولجيهزا.
 2 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
والمل  بني اكال حي  زت ة  وذكيىن ب 
رقم 23 طريق صفرا فيس - 30000 

فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذتوزي  رشات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذتوزي  رشات  وذسات 
ذنتن  زت ة  وذكرومة  شيرع 
فيس   30000 رقم7وذزهفر1فيس 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذتوزي  رشات  وذسات 
ذنتن  زت ة  وذكرومة  شيرع 
فيس   30000 رقم7وذزهفر1فيس 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 2601.
1122I

fidusquar

 SMART SQUARE SERVICES
MOROCOO

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

fidusquar
بسينين والذفى وملجمفعة 2 وذحميرا 
6وذش ة 3 والذفى وذتور وذباضيء ، 

0ا202، وذتور وذباضيء وملغرب

 SMART SQUARE SERVICES

MOROCOO شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 زت ة 

شروردا درب ذفباال بفركفن وذتور 

وذباضيء - 20053 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3329ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SMART SQUARE SERVICES

.MOROCOO

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملجيالت  مختلف  في  وستشيرا 

والدورية٫وذتجيرية٫ولختميت.... .
زت ة   10  : عنفون ومل ر والجتميعي 

وذتور  بفركفن  ذفباال  درب  شروردا 

وذباضيء  وذتور   20053  - وذباضيء 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : هشيم  خيزاري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذسات خيزاري هشيم 

بفعزا  دور   37 رقم  وذنفرس  نجزئة 

27223 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات هشيم ولخيزاري عنفوته و) 

بفعزا  دور   37 رقم  وذنفرس  نجزئة 

27223 وذتور وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.

1123I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

FOR ALL FARMERS
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

FIDUCIAIRE GESTION ZIADI

 LOT LAAYOUNE 8ا

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12 84 LOT LAAYOUNE

 2BOULEVARD RAYAUME

 D›ARABIE SAOUADITE 1ER

 ETG N°12، 90000، TANGER

MAROC

FOR ALL FARMERS شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي ا8 نجزئة 

وذحافن 2 شيرع وململكة وذحرباة 

وذسحفد ة وقيمة وذحزيزية وذطيبق 

والال رقم 11 طنجة طنجة 90000 

طنجة وملغرب .

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

891ا11.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
ن رر   2021 أبريل   28 في  وملؤرخ 

لوت مسؤاذاة محتادا  حل شركة 

 FOR وذفحات  وذشريك  لوت 

رأسميذهي  مبلغ   ALL FARMERS

م رهي  اعنفون  درهم   100.000,00

وإلجتميعي ا8 نجزئة وذحافن 2 شيرع 

وقيمة  وذسحفد ة  وذحرباة  وململكة 

وذحزيزية وذطيبق والال رقم 11 طنجة 

طنجة وملغرب تتاجة   90000 طنجة 

ل : عتم وشتغيل وذشركة.
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ا حتد م ر وذتصفاة ب ا8 نجزئة 

وذحرباة  وململكة  شيرع   2 وذحافن 

وذطيبق  وذحزيزية  وقيمة  وذسحفد ة 

 90000 طنجة طنجة   11 والال رقم 

طنجة وملغرب . 

ا عين:
وذسات ا) رشات كطيي ا عنفوته و) 
زواية يح فب وملنصفر ا وحمت ومين 

عميرا ب وذش ة 6 وذ ناطرا 000ا1 

كمصفي  ا)  وملغرب  وذ ناطرا 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة : 

مكتب وذطيبع ا وذتسجال بطنجة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   05 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 213ا.

1124I

مكتب محيشة ذلحسيبيت ا وألستشيروت ولجبيئاة

SIMA SANITAIRE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب محيشة ذلحسيبيت ا 

وألستشيروت ولجبيئاة

حي وذسالم بلفك E رقم 22 -- ساتي 

سلامين ، 200ا1، ساتي سلامين 

وملغرب

SIMA SANITAIRE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وذسفلي وملفجفد بحي جلال وذتيزي 

قطيع 01 رقم 1ا - 200ا1 ساتي 

سلامين وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3385

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SIMA : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.SANITAIRE

وعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة 

ع يقير 

نجيرا .

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذتيزي  جلال  بحي  وملفجفد  وذسفلي 
ساتي  200ا1   - 1ا  رقم   01 قطيع 

سلامين وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

10.000.000 درهم، م سم كيذتيلي:

0ا3   : وذسات ولخايري وسميعال 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : محمت  ولخايري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 330  : سفاين  ولخايري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وسميعال  ولخايري  وذسات 
عنفوته و) جلال وذتيزي قطيع 01 رقم 

1ا 200ا1 ساتي سلامين وملغرب.

وذسات ولخايري محمت عنفوته و) 
1ا  رقم   01 قطيع  وذتيزي  جلال 

200ا1 ساتي سلامين وملغرب.

وذسات ولخايري سفاين عنفوته و) 
1ا  رقم   01 قطيع  وذتيزي  جلال 

200ا1 ساتي سلامين وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وسميعال  ولخايري  وذسات 
عنفوته و) جلال وذتيزي قطيع 01 رقم 

1ا 200ا1 ساتي سلامين وملغرب 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بساتي سلامين بتيريخ 19 

ميي 2022 نحت رقم 103/2022.

1125I

MY FID SARL

EL DISPARATE
فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري 

 وألشخيص وملحنفيفن)

فسخ ع ت تساير حر ألصل نجيري

EL DISPARATE

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

م رهي  وذكيئن   CHERCOM ذشركة 

والجتميعي ب : شيرع محمت وذسيدس 

طنجة   90000  - وذبلتي  وذشيطئ 

وملغرب وملؤرخ في 19 ميي 2022 ن رر 

مي لي:

فسخ ع ت وذتساير ولحر ذألصل   

محمت  شيرع   : ب  وذكيئن  وذتجيري 

 90000  - وذبلتي  وذسيدس وذشيطئ 

طرف  من  وملفقع   ، وملغرب  طنجة 

بصفتهي   :  CHERCOM شركة 

 EL ا شركة  وذتجيري  ذألصل  ميذكة 

DISPARATE بصفتهي مسيرا حرا.

1126I

TARIK BOUABDELLAOUI

STE DECO-SELECT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نفساع نشيط وذشركة 

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

STE DECO-SELECT شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي والجتميعي نجزئة 

وذفرح رقم 70 ظهر ملحلة اجتا - 

60000 اجتا وملغرب.

نفساع نشيط وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.35391

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2020 27  فذافز  في  وملؤرخ 

نشيط  إلى  وذتيذاة  وألنشطة  إضيفة 

وذشركة ولحيلي :

وذنجيرا.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم 1525.

1127I

COMPTAFFAIRES

 DOMAINE AGRICOLE
ALOUJDIA

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

 DOMAINE AGRICOLE

ALOUJDIA شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

فلسطين رقم ا نجزئة ولحرية 1 

وذطيبق وذثيني ش ة رقم 3 - 28800 

وملحمت ة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

30587

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 DOMAINE AGRICOLE  :

.ALOUJDIA
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ا  وذتجيرية  والستغالالت  نتبير  في 

وذصنيعاة اوذفالحاة .
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شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1 ولحرية  نجزئة  ا  رقم  فلسطين 
 28800  -  3 وذطيبق وذثيني ش ة رقم 

وملحمت ة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات صباط بن عبت هللا : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
هللا  عبت  بن  صباط  وذسات 
عنفوته و) نجزئة وذشمس زت ة 5 رقم 

106 28800 وملحمت ة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
هللا  عبت  بن  صباط  وذسات 
عنفوته و) نجزئة وذشمس زت ة 5 رقم 

106 28800 وملحمت ة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 0ا9.
1128I

BT CONSEIL

 AFRICAN REINSURANCE
BROKERS SARL
إعالن متحتد وذ روروت

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

 AFRICAN REINSURANCE
BROKERS SARL »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: غيتتي 
مفل ، إقيمة 7، وذطيبق وألال، 

وملكتب 3، شيرع غيتتي - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

9621ا1.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   15 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

وذذي  نص على  قرور رقم وألال: 

ب بفل  وذحيم  ولجمع  قرور   - مي لي: 

من  تجيدي  عمر  وذسات  وست يذة 

مهيمه كممثل مسؤال ذلشركة 

وذذي  نص على  قرور رقم وذثيني: 

تحاين  وذحيم  ولجمع  قرر   - مي لي: 

وذساتا صففاي تجيدي اوذسات عمر 

تجيدي كمسير ن ذلشركة.   ررولجمع 

وذحيم تحاين وذساتا صففاي تجيدي 

كممثل مسؤال ذلشركة.

وذذي  نص  وذتيذث:  رقم  قرور 

نمت  نففيت حصص:   - مي لي:  على 

جت ت  شريك  زييدا  على  وملفوف ة 

وذساتا صففاي تجيدي: ـ باع انحفيل 

وذسات عمر تجيدي 50 حصة ذلساتا 

باع انحفيل وذسات  ـ  صففاي تجيدي. 

ذلساتا  حصة   100 تجيدي  طيرق 

صففاي تجيدي. ـ باع انحفيل وذساتا 

ذلساتا  حصة   100 تجيدي  كيمالاي 

صففاي تجيدي.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

6: وذذي  نص على  بنت رقم وذبنت 

وملسيهميت  وذشركيء  مي لي:   تم 

 ... تجيدي  عمر  وذسات  ء  وذتيذاة: 

وذساتا  ء  درهم   25000...................

 25000  ................... تجيدي  كيمالاي 

تجيدي  طيرق  وذسات  ء  درهم 

..................... 25000 درهم ء وذساتا 

 25000  .................. تجيدي  صففاي 

درهم

7: وذذي  نص على  بنت رقم وذبنت 

بمبلغ  ومليل  رأس  نحت ت  نم  مي لي: 

 1000 ، م سًمي على  100000 درهم 

ولحصة  درهم   100 ب امة  سهم 

امخصصة  بيذكيمل  متففعة   ،

وذسات  ـ  اهي:   ، مسيهميتهم  ملكيفأا 

ـ  حصة   250  .............. تجيدي  عمر 

 250.............. وذساتا كيمالاي تجيدي 

 ............ وذسات طيرق تجيدي  ـ  حصة 

تجيدي  وذساتا صففاي  ـ  250حصة 

............250حصة.

بنت رقم وذبنت 3ا: وذذي  نص على 

نتور وذشركة اتسير من طرف  مي لي: 

وذساتا صففاي تجيدي اوذسات عمر 

تجيدي. ستكفن وذشركة ملزمة بشكل 

صحاو بيذتفقاع وملنفصل ذلمسير ن.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 166ا82.

1129I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

هارد هيلب
إعالن متحتد وذ روروت

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL اا

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

هيرد هالب »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: ن يطع 

شيرع ذال يقفت ازت ة وذحرعير مبنى 

9 وقيمة غيذيز وذطيبق ا ش ة 17 - 

20520 وذتوروذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

381ا9ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 ميرس   02 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

نحفيل ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة 

ن يطع شيرع ذال يقفت ازت ة   « من 

وذحرعير مبنى 9 وقيمة غيذيز وذطيبق ا 

ش ة 17 وذتوروذباضيء« إلى »3،شيرع 

ال  وقيمة  زهر،  وبن  محمت  أبفبكر 

6،حي  3،وذش ة رقم  وذطيبق  نالاب، 

وملستشفايت وذتوروذباضيء »

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 

 100.000« من  أي  00.000ادرهم« 

عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 

وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

على  وذذي  نص   :3 رقم  قرور 

والجتميعي  وذهتف  نمت ت  مي لي: 

ذلشركة:والستشيروت وإلدورية،نطفير 

وملحلفمينايت

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 3: وذذي  نص على مي لي: 

وذ يتفن وذتيسي�سي ذلشركة

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 

ومل ر وإلجتميعي

بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 

وملسيهميت

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
رأس ومليل وذشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ا0  بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 2ا8231.

1130I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

أنتيرناسيونال جينيغال كارغو و 
لوجيستيك

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL اا

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

أتتيرتيسافتيل جاناغيل كيرغف ا 

ذفجيستاك شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ساتي 

مفمن ولجت ت، مجمفعة2 زت ة 

3 رقم 1 وذطيبق 1 وذتوروذباضيء - 

00ا20 وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3539ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

ا  كيرغف  جاناغيل  أتتيرتيسافتيل 

ذفجيستاك.

وذن ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذفطني اوذتالي.

ساتي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

زت ة  مجمفعة2  ولجت ت،  مفمن 

 - وذتوروذباضيء   1 وذطيبق   1 رقم   3

00ا20 وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات  يسين جنفل : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا حنين رشات : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  جنفل  وذسات  يسين 

وذروحة  حي   23 رقم  وذ رتفل  زت ة 

وذتوروذباضيء   20100 وذباضيء 

وملغرب.

عنفوته و)  رشات  حنين  وذساتا 

أكيد ر  وملحمتي  حي   2753 رقم 

80000 أكيد ر وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  جنفل  وذسات  يسين 

وذروحة  حي   23 رقم  وذ رتفل  زت ة 

وذتوروذباضيء   20100 وذباضيء 

وملغرب

عنفوته و)  رشات  حنين  وذساتا 

أكيد ر  وملحمتي  حي   2753 رقم 

80000 أكيد ر وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 92اا82.

1131I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

RC 12 BÂTIMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 MAROC CONSEIL
CONSULTANT SARL AU

 IMM OTMANE 1ER ETAGE
 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
RC 12 BÂTIMENT شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 285 
نجزئة وملسير 2 مكتب رقم د 1 طريق 

أسفي - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125525

 29 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 RC 12 : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.BÂTIMENT
والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 
في  ولختميت  ن تبم   / اوذتصت ر 

مجيل وملبيني اوألعميل وملتنفعة.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 285 
نجزئة وملسير 2 مكتب رقم د 1 طريق 

أسفي - 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات راالتت بفل ذفيس كفبيتف 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات راالتت بفل ذفيس كفبيتف 
 30 ش  ح  بيذم  مجيل  عنفوته و) 
نيمصلفحت 2312ا مروكش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات راالتت بفل ذفيس كفبيتف 
 30 ش  ح  بيذم  مجيل  عنفوته و) 
نيمصلفحت 2312ا مروكش وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135816.
1132I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

BUNKER GAMING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

BUNKER GAMING شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7 شيرع 
وذزرقتفني إقيمة مريم حي وذسميعلة 

- 26000 سطيت وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1ا70
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   01
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BUNKER GAMING
غرض وذشركة بإ جيز :

أذحيب وذطياذة أا وألذحيب وملميثلة 
وألخرى ا شروء ا باع أجهزا وذكمبافنر 

ا إكسسفوروت وألذحيب.
شيرع   7  : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذزرقتفني إقيمة مريم حي وذسميعلة 

- 26000 سطيت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات علي بفجردا 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : طنطياي  كريم  وذسات 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  بفجردا  علي  وذسات 
وملحيرف   9 ش   3 ط  روسين  زت ة   1

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
عنفوته و)  طنطياي  كريم  وذسات 
وذرييضاة  وذنهضة  حي  وذهتى  نجزئة 
5ا 26000 سطيت  وذسطيناة وذرقم 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  طنطياي  كريم  وذسات 
وذرييضاة  وذنهضة  حي  وذهتى  نجزئة 
5ا 26000 سطيت  وذسطيناة وذرقم 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بسطيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 8/22ا1.

1133I

BT CONSEIL

MyPA
شركة وذتفصاة وذبساطة

نأسيس شركة

BT CONSEIL
 Espace maarif Rue abouishak al
 marouni angle bd roudanie etg
4 N° 12، 20000، CASA MAROC

MyPA شركة وذتفصاة وذبساطة
اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 
ولحرية وذطيبق 3 ش ة 5 - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة وذتفصاة وذبساطة 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2625ا5
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 
وألسي�سي ذشركة وذتفصاة وذبساطة 

بيملميزوت وذتيذاة:
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وذتفصاة  شركة   : وذشركة  شكل 
وذبساطة.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
.MyPA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي
ن ت م   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
وذتعم ذلشركيت من خالل وستختوم 

ن نايت وملحلفميت ولجت تا
من  ذلشركيت  وملسيعتا  ن ت م   -
وذرقماة  وألداوت  وستختوم  خالل 

ان نايت وملحلفميت ولجت تا
-تساير ومل ياالت

افهم  وستشيري  نشيط  -أي 
اوذتشيار  وذحمالء  وحتايجيت 
أفضل  على  ذلحصفل  اوذتفياض 
.7Kوذحراض ومليذاة اننسيب وألعميل
10 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 20000  -  5 ش ة   3 ولحرية وذطيبق 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 51  : وذساتا ذبنى مختيرا بترواي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
حصة   NUDGE : 49 وذشركة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
بترواي  مختيرا  ذبنى  وذساتا 
 6 طيبق  أتفي  شيرع   105 عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور   20000  13 ش ة 

وملغرب.
عنفوته و)   NUDGE وذشركة 
 5 ش ة   3 شيرع ولحرية وذطيبق   10

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
بترواي  مختيرا  ذبنى  وذساتا 
 6 طيبق  أتفي  شيرع   105 عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور   20000  13 ش ة 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
بتيريخ وذباضيء  بيذتور   وذتجيرية 

 11 ميي 2022 نحت رقم 823168.

1134I

رمزي ذالستشيروت

ESTRELLA CONSULTING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

رمزي ذالستشيروت
شيرع ا2 تفتبر عميرا حمتي اذت 

وذرشات وذطيبق رقم 01 ش ة رقم 01 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب

ESTRELLA CONSULTING شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وسكاكامة 688 حي وذفحتا 01 
وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1615ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ESTRELLA CONSULTING
شركة   •  : بإ جيز  غرض وذشركة 
وذرقمي  وذتحفل  في مجيل  وستشيرية 
انفظاف  وذرقماة  وملنصيت  اإنشيء 

وملفورد..
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 01 وذفحتا  حي   688 وسكاكامة 

وذحافن - 70000 وذحافن وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذحمروني  مصطفى  وذسات 
92025 كفذفمبفس  عنفوته و) فرنسي 

فرنسي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذحمروني  مصطفى  وذسات 
92025 كفذفمبفس  عنفوته و) فرنسي 

فرنسي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1363/22.
1135I

رمزي ذالستشيروت

SOCIETE ARBALOU SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

رمزي ذالستشيروت
شيرع ا2 تفتبر عميرا حمتي اذت 

وذرشات وذطيبق رقم 01 ش ة رقم 01 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب
 SOCIETE ARBALOU SARL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
ولحجري رقم 19 وذحافن - 70000 

وذحافن وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1611ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOCIETE ARBALOU SARL
غرض وذشركة بإ جيز : ت ل جماع 
مفود امفود وذبنيء اوذبضيئع لحسيب 
وذن ل اوذبر ت وذسريع  وذغير احسيبه. 
اوملسيفرين  اوذحيملين  اوألمتحة 
اجماع  وذبنيء  آالت  نأجير  اوذسايح. 

وملركبيت وألخرى..

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 70000  - وذحافن   19 رقم  ولحجري 

وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ولحسين وملحزاز عنفوته و) 

ننغير  ومسمرير  ومحمت  و ت  داور 

5800ا ننغير وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات ولحسين وملحزاز عنفوته و) 

ننغير  ومسمرير  ومحمت  و ت  داور 

5800ا ننغير وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1359/22.

1136I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة جنا بيزنيس
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS

 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC

شركة جني بيزتيس شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 
رقم 28، وذطيبق ا مكينب وذصفيء، 

طريق صفرا مفالي رشات فيس - 

30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72193

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   05

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
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لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

جني بيزتيس.

: أشغيل ا  غرض وذشركة بإ جيز 

أعميل متنفعة – نجيرا عيمة.

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

مكينب وذصفيء،  ا  وذطيبق   ،28 رقم 

 - فيس  رشات  مفالي  صفرا  طريق 

30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 510  : وذسلاميني  عصيم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات حمات صتاق : 90ا حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسلاميني  عصيم  وذسات 

وذسيدس  محمت  شيرع  عنفوته و) 

و فرون   53000 و فرون  وذرييض  حي 

وملغرب.

عنفوته و)  صتاق  حمات  وذسات 

 53000 و فرون  وألطلس  حي  33ا 

و فرون وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسلاميني  عصيم  وذسات 

وذسيدس  محمت  شيرع  عنفوته و) 

و فرون   53000 و فرون  وذرييض  حي 

وملغرب

عنفوته و)  صتاق  حمات  وذسات 

 53000 و فرون  وألطلس  حي  33ا 

و فرون وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   12 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1762.

1137I

STE IMSOUANE  BEACH

STE IMSOUANE  BEACH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

STE IMSOUANE BEACH

 APPART 12,2EME ETAGE

 ,IMMEUBLE DAKHLA CITE AL

 QODS AGADIR (M . ، 80000،

Agadir maroc

STE IMSOUANE BEACH شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 

12 وذطيبق وذثيني مبنى وذتخلة حي 

وذ تس أكيد ر  م) - 80000 أكيد ر 

وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.17671

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر حل   2022 25 ميرس  وملؤرخ في 

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

 STE IMSOUANE وذفحات  وذشريك 

 100.000 رأسميذهي  مبلغ   BEACH

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي ش ة 

وذتخلة حي  مبنى  وذثيني  وذطيبق   12

أكيد ر   80000  - وذ تس أكيد ر  م) 

وملغرب تتاجة ل : نصفاة وذشركة.

ش ة  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

وذتخلة حي  مبنى  وذثيني  وذطيبق   12

أكيد ر   80000  - وذ تس أكيد ر  م) 

وملغرب. 

ا عين:

ا  ف اهي  دريس  وذسات ا) 

 10 حتا  بلت  وذت سام  عنفوته و) 

ساتي ولحيج اذت حصير نيت ملال 

وذباضيء  وذتور   20000 كيزوبالتكي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بيكيد ر بتيريخ 11 ميي 2022 

نحت رقم 1ا1097.

1138I

CONSSEIL FISCAL REMALI

معامل ايت والل
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
محيمل و ت االل شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي كم 15 
طريق وذربيط و ت االل مكنيس - 

50000 مكنيس وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.19327

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 09 فبرو ر  وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 
وبفوذ يسم عبت ولحمات كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميرس  ا1  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1005.

1139I

CONSSEIL FISCAL REMALI

معامل   ايت والل
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

CONSSEIL FISCAL REMALI
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
محيمل و ت االل شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي كم 15 
طريق وذربيط و ت االل مكنيس - 

50000 مكنيس وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
19327

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 فبرو ر   09 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

ذطافة  وذسات  ا)  نففيت 

وبفوذ يسم 11.589 حصة وجتميعاة 

ذفيئتا  حصة   11.589 أصل  من 

وبفوذ يسم  ولحمات  عبت  وذسات  ا) 

بتيريخ 10 تفتبر 2021.

ولحسن  وذسات  ا)  نففيت 

وجتميعاة  حصة   3.071 وبفوذ يسم 

من أصل 3.071 حصة ذفيئتا وذسات 

 ا) محمت سحت وبفوذ يسم بتيريخ 31 

 ني ر 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس  ا1  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1005.

1140I

STE CONSEIL MAROC

 STE PEQUENOS
CAPRICHOS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

STE CONSEIL MAROC

 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME

 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC

 STE PEQUENOS CAPRICHOS

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملجيهت ن 

مركب كفميريسبي عميرا 56 محل 
رقم 1 طنجة طنجة 90000 طنجة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127039

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. PEQUENOS CAPRICHOS
باع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملحتوت وملنزذاة.
 : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عميرا  كفميريسبي  مركب  وملجيهت ن 
56 محل رقم 1 طنجة طنجة 90000 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا مفنى برميكي : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات محتصم بكفر : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  برميكي  مفنى  وذساتا 
كفميريسبي  مركب  وملجيهت ن  حي 
250 طنجة  6 رقم  52 وذطيبق  عميرا 

90000 طنجة وملغرب.
عنفوته و)  بكفر  محتصم  وذسات 
بيب  كفميريسبي  مركب  وملجيهت ن 
 90000 طنجة   250 رقم   52 وذرحبة 

طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  برميكي  مفنى  وذساتا 
كفميريسبي  مركب  وملجيهت ن  حي 
250 طنجة  6 رقم  52 وذطيبق  عميرا 

90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 013ا.
1141I

FLASH ECONOMIE

PREVIA MAROC
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

PREVIA MAROC
 شركة لوت مسؤاذاة محتادا

 م رهي وإلجتميعي: رقم 11 زت ة أبف 
إسحيق وذشيروزي وملحيريف

 - وذتور وذباضـيء

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

500259

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ بتيريخ 27 دجنبر 2019 قرر

رفع رأس ميل وذشركة بمبلغ ملافني 

 2.000.000.00) درهم ، بهتف رفحه 

إلى ثالثة  من ملافن 1.000.000.00- 

مال ين 

 3.000.000.00) درهم ، بإحتوث 

عشرين أذف  20.000) سهم جت ت ، 

من ميئة  100) درهم ذكل منهي ،  تم 

نحريرهي بيذكيمل من 

خالل دمج ولحسيبيت ولجيرية من 

وذشركيء

منذ  ولجت تا  ولحصص  ستكفن 

، تم وستاحيبهي في ولحصص  إنشيئهي 

وألحكيم  لجماع  ولخيضحة  وذ ت مة 

وذ يتفتاة مع وذتمتع بهي من هذو وذافم

وذرأسميل والجتميعي ا وملسيهميت:

بمبلغ  ومليل  روس  حتد 

إلى  م سًمي   ، درهم   3.000.000.00

ميئة  100)  ب امة  حصة   30.000

بيذكيمل  متففعة   ، حصة  ذكل 

امنسفبة إلى

عنت ن ت م مسيهميتهم  وذشركيء   

، اهي:

 15.000 وذسات وملصطفى وعروف 

حصة

 15.000 وعروف  عبتهللا  وذسات 

حصة

وملجمفع: 30.000 حصة

ولحصص  هذه  في  والكتتيب  نم 

وذذ ن أعلنفو  ت ًتو من قبل وذشركيء 

قت  ولحصص  هذه  أن  صروحة 

وكتتبفو بهي بيذكيمل من قبلهم ادفحت 

بيذكيمل.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 22 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

 فتاف 2021 نحت رقم 783772

1142I

FLASH ECONOMIE

RADIO 20 
إعالن متحتد وذ روروت

RADIO 20
شركة وملسيهمة

رأسميذهي:18.000.000,00درهم
م رهي والجتميعي:30 شيرع ولجيش 

ومللكي وذطيبق 13 -وذتور وذباضيء
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

5789ا1
 نبحي مل ت�سى ولجمع وذحيم وملؤرخ 

بتيريخ 09  فتاف 2021 قرر :
سنفوت  وذتجت ت ملتا ست  06) 
وعتبيرو من نيريخ 1  ني ر 2020 ، متا 

عضفية وملتصرفين ، اهم:
وذسات سحت بفعاتا 

وذسات هشيم ولخلافي
وذسات ذفيس كيسبيرد ذفبايتكف 

خالل   ، اال تهم  ستنتهي 
بشأن  قرور  النخيل  وذحيم  ولجمع 
في  وملنتهاة  ذلسنة  ومليذاة  وذبايتيت 

.31/12/2025
تحاين متصرفين جتد:

وآلنسة ولخنسيء بفعاتا ا وذسات 
وسميعال بفعاتو

ولجمع  خالل  اال تهم  ستنتهي 
ومليذاة  وذحيم بشأن حسيبيت وذسنة 

وملنتهاة في 31/12/2025
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 06 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823352.
نبحي مل ت�سى ولجمع وذحيم ملجلس 
والدورا وملؤرخ بتيريخ 09  فتاف 2021:
رئيس  اتحاين  رئيس  وست يذة 

جت ت:
سحت  وذسات  وست يذة  :قبفل 
بفعاتا كرئيس اتحاين رئيس جت ت 

في شخص
وآلنسة ولخنسيء بفعاتا اهذو ملتا 

ال نتجياز متا نففيضهي كمتصرفة.
نجت ت عضفية وملت ر وذحيم

وإلدورا نجت ت اال ة  قرر مجلس 
وذسات هشيم ولخلافي بصفته وملت ر 
الذك ذفترا ال نتجياز اال ته   ، وذحيم 

كمتصرف.
وذتركاب ولجت ت ذلمجلس:

نكفينه  أن  وإلدورا  مجلس  أشير 

ولجت ت هف كيذتيلي:

وآلنسة ولخنسيء بفعاتا رئيسة

وذسات هشيم ولخلافي مت ر عيم 

ذفبايتكف  كيسبيرد  ذفيس  وذسات 

متصرف

وذسات سحت بفعاتا متصرف

وذسات وسميعال بفعاتو متصرف

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 16 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 7ا0ا82.

1143I

FLASH ECONOMIE

EL MADRASSA AFOUSS
إعالن متحتد وذ روروت

EL MADRASSA AFOUSS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا
رأسميذهي:4.344.000,00 درهم

م رهي والجتميعي:سال شيرع محمت 

5 نيبريكت
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

20535

طرف  من  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

بيذربيط  وذشرو بي  جفود  وألستيل 

بتيريخ 25 وبريل 2022 قرر :
رفحه  ومليل عن طريق  رأس  -رفع 

مال ين  4،344،000.00  أربحة  من 

ثالثة ميئة اأربحة اأربحفن) درهم ب 

000.00.اا12.1 
 وثني عشر) ملافن اميئة اأربحفن 

أذف درهم ؛

غير  ملتا  مشيرك  كمسير  -تحاين 

هللا  بنحبت  تيد ة  وذساتا  محتادا 
وذ يطنة في وذربيط -وذسفي�سي,1 زت ة 

قي�سي محمت عشفر

وذنظيم  نحت ث  ذح ت  انبحي 

وستلمهي  وملذكفرا  ذلشركة  وألسي�سي 

 25 بتيريخ  وذربيط  في  أدتيه  وملفثق 

وبريل 2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بسال بتيريخ 12 ميي 2022 

نحت رقم 38861

1144I



9791 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

FLASH ECONOMIE

ALUFA PLAQUE  SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ALUFA PLAQUE SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 30 زت ة 

محمت ولحت  ي فضيء مكتب ه 30 - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3321ا5

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

2022/ا17/0.نم  بتيريخ  بيذباضيء 

نأسيس شركة بيملفوصفيت وذتيذاة

 ALUFA PLAQUE وذتسماة 

 SARL

اعنفون م رهي وإلجتميعي 30 زت ة 

محمت ولحت  ي فضيء مكتب ه 30 - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب

صنيعة  والجتميعي  وذهتف 

والشهير.

وذشكل وذ يتفني ش٠م٠م 

وذرأسميل حتد رأس ميل وذشركة 

ب 90.000.00 م سم ولى 900 حصة 

من قامة 100 درهم 

شحاب فطين.............150 حصة

سكانة فطين.......150 حصة

حنين فطين.......150 حصة

ذالى فطين......150 حصة

خت جة فطين......150 حصة

هشيم جلال ....150 حصة 

طرف  من  وذشركة  تسير  وذتساير 

وذسات محمت فطين

وال توع  أتجز  وذ يتفني  وإل توع 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذ يتفني 

بيذتوروذباضيء في 2022/ا17/0

وذسنة والجتميعاة من فينو  ني ر 

ولى 31 دجنبر من كل سنة

وملتا 99 سنة 

1145I

KHALID EL BEDRI

GT ESPANOL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

KHALID EL BEDRI
 HAY ABOURI RUE 3 N° 8 ،
90000، TANGER MAROC
GT ESPANOL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 18 شيرع 
بير أتزورن محل رقم 9 - 90000 

طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
127333

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 GT  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ESPANOL
كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.
18 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
 90000  -  9 رقم  محل  أتزورن  بير 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات تصر هللا وخلافة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات تصر هللا وخلافة عنفوته و) 
 90000  15 رقم   1 حي وذزاد ة زت ة 

طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات تصر هللا وخلافة عنفوته و) 
 90000  15 رقم   1 حي وذزاد ة زت ة 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 328ا.

1146I

فري كفمبطي

تيسارو طنجيير
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

فري كفمبطي
زواية شيرع قيد عايد ا مكنفذايس 
طيبق 3 رقم 17 ، 90000، طنجة 

وملغرب
نيسيرا طنجاير شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية شيرع 
قيدي عايد ا شيرع ميكنفذايس إقيمة 
أبي سفاين وذطيبق 3 رقم 17 طنجة 

90060 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

7ا1273
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : نيسيرا 

طنجاير.
نصناع   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوملفود  وملنسفجيت  أتفوع  جماع 
وألخرى اتسفي هي انفزيحهي، سفوء في 

وذسفق وملحلاة أا في وذتصت ر..
زواية   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
شيرع قيدي عايد ا شيرع ميكنفذايس 
 17 رقم   3 إقيمة أبي سفاين وذطيبق 

طنجة 90060 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

 70  : وذتاعي�سي  نفرية  وذساتا 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا مريم وذحمروني : 20 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

 10  : وذفوحت خنيف  وذسات عبت 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذتاعي�سي  نفرية  وذساتا 
 27 د  ذفطانفر  وإلقيمة  عنفوته و) 
طنجة   90000 ا55  رقم   6 طيبق 

وملغرب.
وذساتا مريم وذحمروني عنفوته و) 
مسنيتة مجمع طنجيس إقيمة بيبال 
 90000  20 رقم   8 طيبق   38 ميبني 

طنجة وملغرب.
خنيف  وذفوحت  عبت  وذسات 
قفوسم  مجمع  وملجيهتن  عنفوته و) 
7 وذشطر 1 رقم 172 90000 طنجة 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذتاعي�سي  نفرية  وذساتا 
 27 د  ذفطانفر  وإلقيمة  عنفوته و) 
طنجة   90000 ا55  رقم   6 طيبق 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253837.

1147I

FLASH ECONOMIE

MOUNIR PROMO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MOUNIR PROMO شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذ تس 
شيرع 6 وذرقم 5ا وذطيبق والر�سي 
ساتي وذبرتف�سي . - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب
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نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2987ا5

بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ بتيريخ 
نأسيس شركة  نم   ,  2022 ميي   05
بيملفوصفيت  وملسؤاذاة  محتادا 

وذتيذاة:
 .MOUNIR PROMO« S.A.R.L«

وذتسماة : 
وذ تس شيرع  حي  وذتجيري:  ومل ر 
وذطيبق والر�سي ساتي  5ا  وذرقم   6

وذبرتف�سي وذتور وذباضيء.
وذهتف وذتجيري: - منحش ع يري

 100.000 في  محتد  وذرأسميل: 
حصة كمي   1000 درهم م سمة إلى 

 لي:
- وذسات محمت منير 500 حصة.
- وذسات خيذت منير 500 حصة.

وملتا : 99 سنة من نيريخ نأسيسهي 
وذتساير: وذسات خيذت منير.

وملحكمة  وذ يتفني:  وإل توع 
وذرقم  نحت  وذباضيء  وذتور  وذتجيرية 
025ا82 سجل نجيري رقم2987ا5.
1148I

MOUKDIM CONSULTING

كازيت ترانس
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

MOUKDIM CONSULTING
 BD ZERKTOUNI 3EME 6ا

 ETAGE APPT 6 46 BD
 ZERKTOUNI 3EME ETAGE

 APPT 6، 20500، CASABLANCA
MAROC

كيزيت نرونس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مركب 
وملهتي زواية شيرع إمال زاال ا زت ة 
شيرذتفال - 20300 وذتور وذباضيء 

وملغرب.
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.97377

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
نم   2010 شتنبر  ا1  في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
»300.000 درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«  »00.000ا  إلى  درهم« 
د فن  مع  م يصة  إجروء   : طريق 
وذشركة وملحتدا ومل تور ا وملستح ة.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 08 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أكتفبر 2010 نحت رقم 0369878.
1149I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

شركة فاضيل للزراعة الغذائية  
Fadil Company Agro-

alimentaire FCA
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi
 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC
شركة فيضال ذلزروعة وذغذوئاة 

Fadil Company Agro-
alimentaire FCA شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 
وألذف كالفمتر ا1 جميعة وذف را - 

26303 برشات وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
16617

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   11
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

 Fadil وذغذوئاة  ذلزروعة  فيضال 
.Company Agro-alimentaire FCA
إتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
منتفجيت  نفزيع  وذنبيناة،  وذزيفت 
ا  وإلستيرود  وذغذوئاة،  وذزروعة 

وذتصت ر.
طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 - جميعة وذف را  ا1  وألذف كالفمتر 

26303 برشات وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : عثمين  فيضال  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات فيضال عثمين عنفوته و) 
وقيمة ولحت  ة عميرا 3 رقم 8 طريق 
وذتور   20670 وذسبع  عين  وذربيط 

وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات فيضال عثمين عنفوته و) 
وقيمة ولحت  ة عميرا 3 رقم 8 طريق 
وذتور   20670 وذسبع  عين  وذربيط 

وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 87ا.
1150I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

مجمفع وإلسثتمير وذحيذمي 

 GLOBAL INVESTMENT
MONDIAL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi
 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC
 Global مجمفع وإلسثتمير وذحيذمي
Investment Mondial شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 32 

شيرع 208 عين قيداس وملصالا - 

30100 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

71265

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   01

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 Global وذحيذمي  وإلسثتمير  مجمفع 

.Investment Mondial

نجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ا  ولجت تا  وملحتوت  ا  وآلالت 

وملستحملة.
 32 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 - وملصالا  قيداس  عين   208 شيرع 

30100 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ولحنيفي  تبال  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ولحنيفي  تبال  وذسات 
ذباطي   2 زت ة والميم مسلم ش ة   23

وذتكروت 30100 فلس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ولحنيفي  تبال  وذسات 
ذباطي   2 زت ة والميم مسلم ش ة   23

وذتكروت 30100 فيس وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   10 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 700.

1151I

إئتميتاة BKM ذإلرشيدوت

واحة الغناء
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

إئتميتاة BKM ذإلرشيدوت

رقم 10 نجزئة وملركز ارزوزوت ، 

5000ا، ارزوزوت وملغرب

اوحة وذغنيء شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

وذحرامايت جميعة نرتة - 7900ا 

زوكفرا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.207

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

ن رر   2021 أكتفبر   25 في  وملؤرخ 

حل شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا 

اوحة وذغنيء مبلغ رأسميذهي 310.000 

درهم اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 

7900ا   - نرتة  جميعة  وذحرامايت 

زوكفرا وملغرب تتاجة ل : عتم نح اق 

وي متوخال.

داور  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 

7900ا   - نرتة  جميعة  وذحرامايت 

زوكفرا وملغرب. 

ا عين:

وذطيهر بيبي ا عنفوته و)  وذسات ا) 

داور وذحرامايت جميعة نرتة 7900ا 

زوكفرا وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

تفتبر   17 بتيريخ  بزوكفرا  والبتتوئاة 

2021 نحت رقم 7ا.

1152I

Soft finances sarl

 CENTRE INTERNATIONAL
 D›EXCELLENCE POUR LES

 SCIENCES,LES LANGUES ET
LES ARTS PRIVES

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

Soft finances sarl
شيرع بئر أتزرون عميرا زينب رقم ا ، 

16000، ساتي قيسم وذغرب
 CENTRE INTERNATIONAL
 D›EXCELLENCE POUR LES
 SCIENCES,LES LANGUES ET
LES ARTS PRIVES شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وقيمة 

أمين أ زت ة 22 ا ا0 وذحي ولجت ت - 
16000 ساتي قيسم وملغرب.
نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.29073

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 03 ميرس 2022 نم نحفيل 
من  ذلشركة  ولحيلي  والجتميعي  ومل ر 
وذحي  ا0  ا   22 زت ة  أ  أمين  »وقيمة 
قيسم  ساتي   16000  - ولجت ت 
بين  مي  »وقيمة  يسين  إلى  وملغرب« 
شيرع  ا0  رقم  وملكتب  طيب ين 
وذزرقطفني وذزت ة 07 وذحي ولجت ت - 

16000 ساتي قيسم وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 والبتتوئاة بساتي قيسم بتيريخ 

ميي 2022 نحت رقم 118.
1153I

AMAR IDEA CABINET

سكوارت برمباتي
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

AMAR IDEA CABINET
 Casablanca ، 20200،

casablanca maroc
سكفورت برمبيتي شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 10 شيرع 

ولحرية وذطيبق 3 وملكتب 5 - اا205 

وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

91ا1ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   30

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

سكفورت برمبيتي.

محمالت   : بإ جيز  غرض وذشركة 

ابنيء ع يري.

10 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

ولحرية وذطيبق 3 وملكتب 5 - اا205 

وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : تسع ا تسحفن سنة .

وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذحلفي  نففاق  وذسات 

رقم ٤٤٧ حي ولجميعة، ح  بلفك ١٠ 

ح، 20230 وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذحلفي  نففاق  وذسات 

رقم ٤٤٧ حي ولجميعة، ح  بلفك ١٠ 

ح، 20230 وذباضيء وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 26 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 15011.

1154I

سيروميرت مروكش

سيرامارت مراكش
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

سيروميرت مروكش

شيرع يح فب وملنصفر وذطيبق 

وذسفلي وقيمة وذتروركة مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب

سيروميرت مروكش شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

يح فب وملنصفر وذطيبق وذسفلي 

وقيمة وذتروركة مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

99ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

سيروميرت مروكش.

غرض وذشركة بإ جيز : شروء اباع 

اجماع  وذبالط  انصت ر  اوستيرود 

وملفود اوملفود اوملنتجيت

وألداوت وذصحاة ، اوذبالط ..

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسفلي  وذطيبق  وملنصفر  يح فب 

0000ا   - مروكش  وذتروركة  وقيمة 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
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وذشركة فيتكفورد بيز نيس : 1.000 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

بيز نيس  فيتكفورد  وذشركة 
عنفوته و) شيرع سماة وقيمة شهرزود 
وذنخلة   22 رقم  ولخيمس  وذطيبق   3
20000 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات صنهيجي مصبيحي  فسف 
عنفوته و) 17 زت ة جفرج سيتت وقيمة 
وملحيريف   2 ش ة   1 طيبق  وبتسيم 
20000 وذتور وذباضيء  وذتور وذباضيء 

وملغرب
وذسات وذكفهن عبت وذسالم رضي 
وملالفدي  وذتيزي  نجزئة  عنفوته و) 
21 كيذاففرتاي وذباضيء  16 رقم  زت ة 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135779.

1155I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

 STE AKJIRED اكجيرد ايمو
IMMO

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia
eddine

 résidence al andalus av
 Mohamed yazidi bloc g apt
 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc
 STE AKJIRED IMMO وكجيرد و مف

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

محمت ولخيمس بمرنال - 93152 
مرنال وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
31553

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : وكجيرد 

. STE AKJIRED IMMO و مف
والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 93152  - بمرنال  ولخيمس  محمت 

مرنال وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وملجتابي  وكرم  محمت  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملجتابي  وكرم  محمت  وذسات 
وتفي  رييض  وقيمة   390 عنفوته و) 
شيرع   21 ش ة   5 طيبق  ف  عميرا 

بفراكفن وتفي وذتور وذباضيء  
20013 وذتور وذباضيء وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ميشين  ذبيبة  وذساتا 
شيرع ولجيش ومللكي رقم 809 نطفون 

93000 نطفون وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا117.
1156I

zagora consulting sarl

MOUNASCOPY
شركة وذتضيمن

قفل وذتصفاة

zagora consulting sarl
رقم119 شيرع محمت ولخيمس ، 

7900ا، زوكفرا وملغرب
MOUNASCOPY شركة وذتضيمن

اعنفون م رهي وإلجتميعي : مركز 
نيكفتيت - 7900ا زوكفرا وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.2089
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 18 ميرس  وملؤرخ في 
وذتضيمن  شركة   MOUNASCOPY
مبلغ رأسميذهي 10.000 درهم اعنفون 
نيكفتيت  مركز  وإلجتميعي  م رهي 
تتاجة  وملغرب  زوكفرا  7900ا   -

الذتفقف عن مزواذت وذنشيط.
ا عين:

متامن  وملجات  عبت  وذسات ا) 
صيلح  ساتي  زواية  عنفوته و)  ا 
وملغرب  زوكفرا  7900ا  نيكفتيت 

كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
مركز  افي   2022 ميرس   18 بتيريخ 

نيكفتيت - 7900ا زوكفرا وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 بتيريخ  بزوكفرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 10.
1157I

zagora consulting sarl

 BOULANGERIE PATISERIE
CHAIMA

شركة وذتضيمن
حل شركة

zagora consulting sarl
رقم119 شيرع محمت ولخيمس ، 

7900ا، زوكفرا وملغرب
 BOULANGERIE PATISERIE

CHAIMA شركة وذتضيمن في طفر 
وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي 
وذتضيمن - 7900ا زوكفرا وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.2081
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 أبريل   30 وملؤرخ في 
 BOULANGERIE وذتضيمن  شركة 
PATISERIE CHAIMA مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   10.000

7900ا   - وذتضيمن  حي  وإلجتميعي 
نفقف عن   : زوكفرا وملغرب تتاجة ل 

مزواذة وذنشيط.

حي  ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
وذتضيمن - 7900ا زوكفرا وملغرب. 

ا عين:

ا  بفهتا  ولحسين  وذسات ا) 

وذتهبي  وملنصفر  حي  عنفوته و) 
زوكفرا وملغرب كمصفي  ا)  7900ا 

ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بزوكفرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 09.

1158I

 SOCIETE MAROCAINE

 D›ENVIRONNEMENT

MINIERE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة

 gueliz، 40000، marrakech .

MARROC

 SOCIETE MAROCAINE

 D›ENVIRONNEMENT MINIERE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 LOT ا عنفون م رهي والجتميعي

 KARAM NR 43 APPART N°2

 MARRAKECH LOT KARAM NR

 43 APPART N°2 MARRAKECH

. 40000 MARRAKECH

نحفيل وذشكل وذ يتفني ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.112819

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

وملؤرخ في 25 ميرس 2022 نم نحفيل 

وذشكل وذ يتفني ذلشركة من »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا« إلى »شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات«.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5166.

1159I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

BLACK STUDIO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زت ة وذحيبت وذفي�سي شيرع 
وبن ولخطاب وذش ة 3 بفرميتة ، 

30060، فيس وملغرب
BLACK STUDIO شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 103 
شيرع وبن وذهاتم وذحي وذصنيعي 
ساتي وبروهام - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
72579

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 26  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 BLACK : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.STUDIO
وذنسج،   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذتصمام وذتجيرا والكتراتاة.
رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
103 شيرع وبن وذهاتم وذحي وذصنيعي 
فيس   30000  - وبروهام  ساتي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذزكيري  بيلخايط  هشيم  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذزكيري  بيلخايط  هشيم  وذسات 

عنفوته و) شيرع بنزرت وقيمة حتوئق 

سييس رقم 7 وذزهفر 2 30000 فيس 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذزكيري  بيلخايط  هشيم  وذسات 

عنفوته و) شيرع بنزرت وقيمة حتوئق 

سييس رقم 7 وذزهفر 2 30000 فيس 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2181.

1160I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SUNNY HILL STUDIO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 STE OUBOUKS AUDIT &

CONSEILS
رقم 1 زت ة وذحيبت وذفي�سي شيرع 

وبن ولخطاب وذش ة 3 بفرميتة ، 

30060، فيس وملغرب

SUNNY HILL STUDIO شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 نجزئة 
رييض وذتوذاة وبن ولخطاب - 30000 

فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72577

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SUNNY HILL STUDIO
راض   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ثيتفية  وبتتوئاة،  مترسة  احضيتة، 

وعتود ة ا تهالاة.
عنفون ومل ر والجتميعي : 13 نجزئة 
رييض وذتوذاة وبن ولخطاب - 30000 

فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
ومين  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذسات 
درهم   100 ب امة  حصة   250  :

ذلحصة.
حصة   250  : وذساتا ولحلف ملايء 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
ذالاي  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   250  :

ذلحصة.
مريم  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذساتا 
درهم   100 ب امة  حصة   250  :

ذلحصة.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
ومين  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذسات 
شيرع وملصبيحاة   22 رقم  عنفوته و) 

طريق ومفزور 30000 فيس وملغرب.
وذساتا ولحلف ملايء عنفوته و) رقم 
ومفزور  طريق  وملصبيحاة  شيرع   22

30000 فيس وملغرب.
ذالاي  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذساتا 
شيرع وملصبيحاة   22 رقم  عنفوته و) 

طريق ومفزور 30000 فيس وملغرب.
مريم  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذساتا 
شيرع وملصبيحاة   22 رقم  عنفوته و) 

طريق ومفزور 30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ومين  وذشرو بي  وذحبي�سي  وذسات 
شيرع وملصبيحاة   22 رقم  عنفوته و) 

طريق ومفزور 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2180.

1161I

Virtual space international

JM&Y PARTNERS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Virtual space international

 BD zerktouni 6 ème etage ، 6ا

20100، Casablanca Maroc

JM&Y PARTNERS شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 

وذزرقطفني مكينب 15 ا 16 - 20100 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3163ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   12

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 JM&Y : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.PARTNERS

وذتتبير   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والدوري اومليلي اوذ يتفني.

6ا شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 

وذزرقطفني مكينب 15 ا 16 - 20100 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

750 حصة   : وذساتا وذهيم ورمجى 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 250  : و ت  ت ر  كميل  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ورمجى  وذهيم  وذساتا 

شيرع   19 ش ه  مرمره  وقيمه 

مكنيس   15000 م.ج  وذزرقطفني 

وملغرب.

وذسات كميل و ت  ت ر عنفوته و) 

شيرع   19 ش ه  مرمره  وقيمه 

مكنيس   15000 م.ج  وذترقطفني 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ورمجى  وذهيم  وذساتا 

شيرع   19 ش ه  مرمره  وقيمه 

مكنيس   15000 م.ج  وذزرقطفني 

وملغرب

وذسات كميل و ت  ت ر عنفوته و) 

شيرع   19 ش ه  مرمره  وقيمه 

مكنيس   15000 م.ج  وذزرقطفني 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بيذتور وذباضيء بتيريخ - نحت 
رقم -.

1162I

LK CONSULTING SARL

ZAM ZAM CHANGE
إعالن متحتد وذ روروت

LK CONSULTING SARL

شيرع محمت ولخيمس رقم 5ا 

وذطيبق وذثيث رقم 18 نطفون ، 

93000، نطفون وملغرب

ZAM ZAM CHANGE »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: حي درودب 

شيرع عبت وذكريم ولخطيبي رقم 8 

وملضاق - - وملضاق وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

25اا1.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل  ا1  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
مفوف ة وذفرثة ع ب افيت وذشريك 

وذسات عيدل غزاوذة 
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
وذتفزيغ ولجت ت لحصص وملتففى على 

وذفرثة
على  وذذي  نص   :3 رقم  قرور 
وذساتا  من  ولحصص  باع  مي لي: 
وبروهام  وذسات  ولى  سيرابفنليس 

غزاوذة 
على  وذذي  نص  ا:  رقم  قرور 
نجت ت متا وذتساير ذلمسير ا  مي لي: 
ولخلال  ذلسات  والمضيء  صالحايت 

وذبرابي
قرور رقم 5: وذذي  نص على مي لي: 
ولى  ذلشركة  وذ يتفني  وذشكل  تغاير 

شركة دوت وملسؤاذاة وملحتادا
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :1 رقم  بنت 
:شركة دوت  وذ يتفني  وذشكل  مي لي: 

وملسؤاذاة وملحتادا
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

وذتفزيع ولجت ت ذروسميل وذشركة
بنت رقم 15: وذذي  نص على مي لي: 
وذسات  ذلمسير  وذتساير  متا  نجت ت 

ولخلال وذبرابي ملتا غير محتادا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   11 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1169.
1163I

FOUZMEDIA

CHEZ LOUG HOUSE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
CHEZ LOUG HOUSE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
وملنصفر وذتهبي وذرقم ا1 عميرا 
فاكاك مكتب رقم 3 - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

65117

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 CHEZ : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.LOUG HOUSE

والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

عميرا  ا1  وذرقم  وذتهبي  وملنصفر 

000ا1   -  3 رقم  مكتب  فاكاك 

وذ ناطرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات أشرف وذكماحي عنفوته و) 

وذ ناطرا  000ا1  ولحنشة بئر وذرومي 

وملغرب.

عنفوته و)  وذكماحي  عميد  وذسات 
رقم 109 بلفك ج واالد واجاه 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب.

وذكماحي عنفوته و)  وذسات جالل 

وذ ناطرا  000ا1  ولحنشة بئر وذرومي 

وملغرب.

وذسات  فنس وذكماحي عنفوته و) 

وذ ناطرا  000ا1  ولحنشة بئر وذرومي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات أشرف وذكماحي عنفوته و) 

وذ ناطرا  000ا1  ولحنشة بئر وذرومي 

وملغرب

عنفوته و)  وذكماحي  عميد  وذسات 
رقم 109 بلفك ج واالد واجاه 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 27 أبريل 

2022 نحت رقم -.

1164I

FOUZMEDIA

STE H.G.T DU GHARB
إعالن متحتد وذ روروت

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE H.G.T DU GHARB »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: رقم 

3 زت ة زمزم ا محمت وذ ري - - 

وذ ناطرا وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   06 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

علمي بففيا وذسات عبفد حسن وحمت 

عبفد شريك وذشركة وملذكفرا أعاله 

ا  2022/ا07/0  في  حتثت  وذتي 

حسب مي جيء في اثا ة عتذاة بتيريخ 

عتد   22 رقم  نحت  2022/ا0/ا2 

253 صفحة رقم 195 نيركي ارثته كل 

من : زاجته ا وبنه : 

 8/1 سحتي  خت جة  وذساتا 

حصة

حصة   8/7 عبفد  حسن  وذسات 

بحت افيا وذسات عبفد حسن وحمت 

عبفد نم نفزيع حصته من رأسميل 

وذفرثة  على  حصة    500  ( وذشركة 

بيذشكل وذتيلي : 

وذساتا خت جة سحتي 63 حصة

حصة  37ا  عبفد  حسن  وذسات 

حاث أصبو نفزيع حصص رأسميل 

وذشركة على وذشكل وذتيلي:  

وذساتا خت جة سحتي 63 حصة 

حصة   937 عبفد  حسن  وذسات 

مجمفع ولحصص 1000 حصة .
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قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
سحتي  خت جة  وذساتا  تحاين  نم 
وذفطناة  وذتحريف  ذلبطيقة  ولحيملة 
زت ة   2 وذحنفون   G136354 رقم 
إقيمة ومبيرك   3 محمت وذ ري ش ة 
غير  ملتا  ذلشركة  مسيرا  وذ ناطرا 
تحت ل  وذحيم  ولجمع  قرر   . منتهاة 
ملي  طب ي  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

جيء أعاله
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
علمي بففيا وذسات عبفد حسن وحمت 
عبفد شريك وذشركة وملذكفرا أعاله 
ا  2022/ا07/0  في  حتثت  وذتي 
حسب مي جيء في اثا ة عتذاة بتيريخ 
عتد   22 رقم  نحت  2022/ا0/ا2 
253 صفحة رقم 195 نيركي ارثته كل 

من : زاجته ا وبنه : 
 8/1 سحتي  خت جة  وذساتا 

حصة
حصة   8/7 عبفد  حسن  وذسات 
بحت افيا وذسات عبفد حسن وحمت 
عبفد نم نفزيع حصته من رأسميل 
وذفرثة  على  حصة    500  ( وذشركة 

بيذشكل وذتيلي : 
وذساتا خت جة سحتي 63 حصة 
حصة  37ا  عبفد  حسن  وذسات 
حاث أصبو نفزيع حصص رأسميل 

وذشركة على وذشكل وذتيلي: 
وذساتا خت جة سحتي 63 حصة
حصة   937 عبفد  حسن  وذسات 

مجمفع ولحصص 1000 حصة 
بنت رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
سحتي  خت جة  وذساتا  تحاين  نم 
وذفطناة  وذتحريف  ذلبطيقة  ولحيملة 
زت ة   2 وذحنفون   G136354 رقم 
إقيمة ومبيرك   3 محمت وذ ري ش ة 
غير  ملتا  ذلشركة  مسيرا  وذ ناطرا 
تحت ل  وذحيم  ولجمع  قرر   . منتهاة 
ملي  طب ي  ذلشركة  وألسي�سي  وذ يتفن 

جيء أعاله
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 2009.
1165I

centre de conseil fiduciaire

 TRAVAUX HARROUME
MAROC

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

centre de conseil fiduciaire
رقم ا وذطيبق والال سيحة وملسجت 

والعظم صنتاق وذبر ت 203 وبن 

وحمت ، 26050، وبن وحمت وملغرب

 TRAVAUX HARROUME

MAROC شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة وبن 

بطفطة وذطيبق والال مركز ذفالد وبن 

وحمت - 26700 وبن وحمت وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1127

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 TRAVAUX HARROUME  :

.MAROC

وشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مختلفة وا وذبنيء.
: زت ة وبن  عنفون ومل ر والجتميعي 

بطفطة وذطيبق والال مركز ذفالد وبن 

وحمت - 26700 وبن وحمت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 600  : وذت ن  عز  عيذم  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

00ا   : وسميعال  هرام  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عيذم عز وذت ن عنفوته و) 
0ا زت ة حمين وذفتفوكي درب مفالي 
 فسف وبن وحمت 26050 وبن وحمت 

وملغرب.
وذسات هرام وسميعال عنفوته و) 
حي وملغرب وذحربي وذرقم 3552 نميرا 

12000 نميرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عيذم عز وذت ن عنفوته و) 
0ا زت ة حمين وذفتفوكي درب مفالي 
 فسف وبن وحمت 26050 وبن وحمت 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 والبتتوئاة ببن وحمت بتيريخ 

2022 نحت رقم 13/22.
1166I

FOUZMEDIA

 SOCIETE SMART IT
SECURITY SIS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE SMART IT SECURITY
SIS شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتبرقم 1 
إقيمة خت جة وذرقم 65 زت ة ذبنين 
وملت نة وذحلاي - 000ا1 وذ ناطرا 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
65257

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 SOCIETE SMART IT SECURITY

.SIS
أشغيل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
اوألمن  وإلعالمايت  شبكة  نركاب 

وملحلفميتي.
مكتبرقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
1 إقيمة خت جة وذرقم 65 زت ة ذبنين 
وذ ناطرا  000ا1   - وذحلاي  وملت نة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
صيلح  أحمت  محمت  وذسات 

وذصيئتي عنفوته و) --- -- -- وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
صيلح  أحمت  محمت  وذسات 
وذصيئتي عنفوته و)   --- -- -- وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم -.

1167I

FOUZMEDIA

DREAM CITY SERVICE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
DREAM CITY SERVICE شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7 شيرع أبف 
بكر وذصت ق متجررقم 1 - 000ا1 

وذ ناطرا وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
. 25983
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وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
تحاين  نم   2022 ميي   10 في  وملؤرخ 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

عاي�سي عزيز كمسير احات
نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 30ا91.
1168I

fiduconsejo

SPA DALGUI
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

SPA DALGUI شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة رقم 
39 حي طفوبل نمسميني نطفون - 

93000 نطفون وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

31591
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 SPA  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.DALGUI
حميم   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصفاف وذشحر اولجميل.
 مستحضروت وذتجمال

 وذتجيرا اوذتجيرا.
وستيرود ا نصت ر..

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
حي طفوبل نمسميني نطفون   39 رقم 

- 93000 نطفون وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات رضي وذكي�سي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا فيطمة دذام : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذكي�سي  رضي  وذسات 

عميرا  ا  مركب وذبيت وذحتاق بلفك 

مرنال   93000 مرنال   1 ش ة  ا1 

وملغرب.

عنفوته و)  دذام  فيطمة  وذساتا 

مركب فضيءوت وذسحيدا 1 مجمفعة 

8 عميرا 3 ط 1 ش ة 5 مرنال 93000 

مرنال وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذكي�سي  رضي  وذسات 

عميرا  ا  مركب وذبيت وذحتاق بلفك 

مرنال   93000 مرنال   1 ش ة  ا1 

وملغرب

عنفوته و)  دذام  فيطمة  وذساتا 

ركب فضيءوت وذسحيدا 1 مجمفعة 8 

 93000 5 مرنال  1 ش ة  3 ط  عميرا 

مرنال وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1213.

1169I

cabinet fiduciaire jalal

فيت�سي مغك

FATSU MAROC 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

cabinet fiduciaire jalal

 rue khalid ibn el walid n 5 30

 tanger tanger، 90000، tanger

maroc

 FATSU MAROC فيت�سي مغك

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

وذتكتفر فرج رقم 82 طنجة طنجة 

90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

93623

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   20

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

: فيت�سي  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

.FATSU MAROC مغك

وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

انصت ر وذتغذ ة وذحيمة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

طنجة طنجة   82 وذتكتفر فرج رقم 

90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : وملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذتقتوقي  تبال  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذتقتوقي  تبال  وذسات 

طنجة   82 رقم  فرج  وذتكتفر  شيرع 

90000 طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذتقتوقي  تبال  وذسات 

طنجة   82 رقم  فرج  وذتكتفر  شيرع 

90000 طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

تفتبر   30 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2018 نحت رقم ا3ا219.

1170I

STE SMART TAX & AUDIT

STE SOUMITEX
-إعالن متحتد وذ روروت

STE SMART TAX & AUDIT
 DOUAR OULED TALEB,

 LOTISSEMENT ASSAKANE AL
 ANIKE CENTRE DIAMAND

 2EME ETG N°8، 20610،
CASABLANCA MAROC

STE SOUMITEX »شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: زت ة 
ومال برتيت ازواية ومافت داتفل - 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.63651

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ونخيل  نم   2022 ميي   09 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
والعالم بففيا وذشريك وبروهام وذحلمي 

ا نفزيع حصصه على وذفرثة
قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 
ا1 من وذنظيم  6 ا  تحت ل وذبنت رقم 

والسي�سي ذلشركة
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 6: وذذي  نص على مي لي: 
درهم   8.000.000 وذشركة  رأسميل 
 100 80.000 سهم ب امة  م سم ولى 
درهم ذلسهم وذفوحت مفزع بيذشكل 
وذسات عبت وذحظام مكزوري   : وذتيلي 
سفماة  وذساتا  سهم،   39.000
محمت  وذسات  سهم،   500 بنزكري 
وذساتا  سهم،   500 مكزوري  وذنفر 
وذسات  سهم،  75ا.5  رباحة مكزوري 
وذسات  سهم،   7.225 عثمين وذحلمي 
سهم،   6.825 وذحلمي  وذحزيز  عبت 
سهم،   6.825 وذحلمي  وذسات محمت 
 3.412،50 وذحلمي  صفاة  وذساتا 
 3.412،5 وذحلمي  سهم،وذساتا افيء 
وذحلمي  سحاتا  وذساتا  سهم, 
اديحة  وذساتا  سهم،   3.412،50

وذحلمي 3.412،50 سهم.
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على  وذذي  نص  ا1:  رقم  بنت 

وذحظام  عبت  وذسات  تسماة  مي لي: 
بنزكري  سفماة  وذساتا  ا  مكزوري 

وذسات  ا  مكزوري  رباحة  اوذساتا 

محمت وذنفر مكزوري ا وذسات عثمين 

وذحلمي, مسير ن ذلشركة ا ملتا ثالث 

سنفوت

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 381ا82.

1171I

NJ BUSINESS

STE VIG TRAVAUX SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

NJ BUSINESS

مكينب مريني مكتب رقم 19 وذطيبق 
وذتيذث شيرع عبت وذكريم بنجلفن 

وملت نة ولجت تا فيس وملغرب، 

30000، فيس وملغرب

 STE VIG TRAVAUX SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل رقم 

6ا مكرر حي ساتي وذهيدي زاوغة 

علاي - 30000 فيس وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.67221

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نمت   2022 ميي   12 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

محمت  وذسات  ا)  نففيت 

وجتميعاة  حصة   5.000 وذشنكري 

من أصل 5.000 حصة ذفيئتا وذسات 

 ا) عبيس بل قسياي بتيريخ 12 ميي 

.2022

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2586.

1172I

ste mifi

TRANS BETTER FRIEND

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ste mifi

 rue antisarbie vn meknes ، 1ا

50000، meknes maroc

TRANS BETTER FRIEND شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 1 داور 

و ت أعمر بطاط ولحيجب - 51200 

ولحيجب وملغرب.

حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9977ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 ن رر حل  31 دجنبر  وملؤرخ في 

وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 

مبلغ   TRANS BETTER FRIEND

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

و ت  داور   1 رقم  وإلجتميعي  م رهي 

 51200  - ولحيجب  بطاط  أعمر 

نفقاف   : تتاجة ل  ولحيجب وملغرب 

وذنشيط.

ا حتد م ر وذتصفاة ب رقم 1 داور 

 51200  - و ت أعمر بطاط ولحيجب 

ولحيجب وملغرب. 

ا عين:

ا  حمفية  محمت  وذسات ا) 

جميعة  عمرا  و ت  داور  عنفوته و) 

ولحيجب   51200 ولحيجب  بطاط 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

اعنت وإلقتضيء ولحتاد وملفراضة 

محل  ذهم  وملخفذة  وذصالحايت  على 

ا  وذح فد  نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا 

وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر   31 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 9ا1.

1173I

MOUMNI CONSULTING

 CONSTRUCTION LOS
GEMELOS

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

MOUMNI CONSULTING
 LOT.AL BAHR AV. MOUSSA

 BNOU NOUSSAIR N° 8 M›DIQ
 M›DIQ، 93200، M›DIQ

MAROC
 CONSTRUCTION LOS

GEMELOS شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
وملضاق ولجت ت رقم 81 وذطيبق 
وألر�سي رقم2 وملضاق - 00000 

وملضاق وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
30865

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 18  ني ر 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 CONSTRUCTION LOS  :

.GEMELOS
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذطيبق   81 رقم  ولجت ت  وملضاق 
 00000  - وملضاق  رقم2  وألر�سي 

وملضاق وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات عبت وذحيلي يشافا : 1.000 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

يشافا  وذحيلي  عبت  وذسات 
عنفوته و) كييي أكرابيسافن ففيرطي 
 00000 سبتة  ب   02 59ب  رقم 

وملضاق وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
يشافا  وذحيلي  عبت  وذسات 
عنفوته و) كييي أكرابيسافن ففيرطي 
 00000 سبتة  ب   02 59ب  رقم 

وملضاق وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
31  ني ر  بتيريخ  بتطفون  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 97ا.

1174I

ALLEGEANCE CONSULTING

 CENTRE CANADIEN
 DE NATUROPATHIE
 DIABETOLOGIE ET

NUTRITION
إعالن متحتد وذ روروت

ALLEGEANCE CONSULTING
سيحة وذرادني ن يطع شيرع طيتطين 
ا شيرع ذبنين وقيمة ذانى رقم 51&50 

، 90000، طنجة وملغرب
 CENTRE CANADIEN
 DE NATUROPATHIE

 DIABETOLOGIE ET NUTRITION
»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«
اعنفون م رهي والجتميعي: ن يطع 
شيرع طنطين اذاباي وقيمة ذاني 
وذطيبق وذروبع رقم 51 طنجة - 

90000 طنجة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.108917

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2021 نم ونخيل  07  فذافز  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
وذذي   : قرور رقم نففيت حصص 
وذساتا  قيمت  مي لي:  على   نص 
حصص   25 تصيرا  فسف بتففيت 

ذفيئتا فينسين فرونسفو رابير.
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وذذي   : قرور رقم نففيت حصص 
وذساتا  قيمت  مي لي:  على   نص 
حصص   25 تصيرا  فسفي بتففيت 

ذفيئتا جيك ضتفكلي 
وذذي  مسير:  وست يذة  رقم  قرور 
وذساتا  مغيدرا  مي لي:  على   نص 
تصيرا  فسفي ذلشركة بصفة نهيئاة 
مهيمهي  من  إست يذتهي  ذ بفل  نبحي 

كمسيرا 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
 25 تصيرا  فسفي  وذساتا  نففيت 
حصة ذفيئتا فينسين فرونسفو رابير

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 
 25 تصيرا  فسفي  وذساتا  نففيت 

حصة ذفيئتا جيك ضتفكلي 
على  وذذي  نص   :12 رقم  بنت 
مي لي: قبفل وست يذة وذساتا تصيرا 

 فسفي من مهيمهي كمسيرا ذلشركة 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253853.

1175I

FIDUCIAIRE JABBARI

 AY IT(   اي ات كونساي
)CONSEIL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
حل شركة

FIDUCIAIRE JABBARI
 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES
 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC
 (AY IT CONSEIL  وي وت كفنسيي
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 223, شيرع 
عبت وملفمن إقيمة رضىي عبت وملفمن 
وذطيبق 5 مكتب رقم 0ا - 20200 

وذتور وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
39719ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2022 ن رر حل  07 فبرو ر  وملؤرخ في 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا وي 
 (AY IT CONSEIL  كفنسيي وت 
مبلغ رأسميذهي 20.000 درهم اعنفون 
عبت  شيرع   ,223 وإلجتميعي  م رهي 
وملفمن  عبت  رضىي  إقيمة  وملفمن 
 20200  - 0ا  مكتب رقم   5 وذطيبق 
 : ل  تتاجة  وملغرب  وذباضيء  وذتور 

نصفاة مسب ة.
 ,223 ب  وذتصفاة  م ر  حتد  ا 
عبت  إقيمة رضىي  وملفمن  عبت  شيرع 
 - 0ا  رقم  مكتب   5 وذطيبق  وملفمن 

20200 وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  آنس  وذحميري  وذسات ا) 
 16 1 رقم  عنفوته و) نجزئة كيج زت ة 
وذباضيء  وذتور   20150 كيذاففرتاة 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821965.
1176I

comptoir expertise du maroc

TRANSLIMAN  SARLAU
إعالن متحتد وذ روروت

comptoir expertise du maroc
 RIAD ESSALAM GH 1

 IMMEUBLE N° 1 ETAGE
 N°1 APPARTEMENT N°
 04 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
TRANSLIMAN SARLAU »شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا لوت 
وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: داور 
االد بالل شروط بفزتا ة - 13100 

بفزتا ة وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.1801

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل  ا0  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 
وذكحاليش  وذسات بفعزا  باع  مي لي: 
اا  مجمفعه  مي  وذشركة  في  تصيبه 
ولى  ذلسهم  درهم  ميئة  ب امة  سهم 
باع  اكذذك  سركيتي  و فب  وذسات 
وذسات سلامين وذشفوكري تصيبه في 
56 سهم ب امة  وذشركة مي مجمفعه 
و فب  وذسات  ولى  ذلسهم  درهم  ميئة 

سركيتي 
قرور رقم 02: وذذي  نص على مي لي: 
وذكحاليش  بفعزا  وذسات  وست يذة 
اوذسات سلامين وذشفوكري من مهمة 

مسير ن ذلشركة 
على  وذذي  نص   :03 رقم  قرور 
مي لي: نحفل وذشكل وذ يتفني ذلشركة 
من شركة لوت مسؤاذاة محتادا ولى 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات 
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :01 رقم  بنت 
سركيتي  و فب  وذسات  وصبو  مي لي: 

 ملك كل وسهم وذشركة 
بنت رقم 12: وذذي  نص على مي لي: 
مسير  سركيتي  و فب  وذسات  وصبو 

احات ذلشركة ذلمتا غير محتادا 
على  وذذي  نص   :21 رقم  بنت 
وصبحت وذشركة لوت شريك  مي لي: 

امسيراحات .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببن سلامين بتيريخ 17 ميي 

2022 نحت رقم 369.
1177I

AUDINORD SARL

IMAFAB
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

AUDINORD SARL
رقم 58، وذطيبق وذسيدس، إقيمة 
ذاني، زواية شيرع محمت ولخيمس، 

شيرع طين طين احي ذبنين ، 
TANGER MAROC ،90000

IMAFAB شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 58 ، 

وذطيبق وذسيدس، إقيمة ذاني، زواية 

شيرع محمت ولخيمس، شيرع طين 

طين احي ذبنين - 90000 طنجة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127313

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   15

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.IMAFAB

إتتيج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

سفوء   ، وملحطرا  وذتركابيت  اتسفيق 

نلك  أا  وذفيخرا  ذلحطفر  وملخصصة 

وملخصصة ذلمنظفيت.
عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 58 ، 
زواية  ذاني،  إقيمة  وذطيبق وذسيدس، 

طين  شيرع  ولخيمس،  محمت  شيرع 

طنجة   90000  - ذبنين  احي  طين 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 75  : وذسات عبت وذحزيز وذحبي�سي 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   25  : وذف ير  عمر  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذحبي�سي  وذحزيز  عبت  وذسات 

وحسين  وقيمة  وملجت  حي  عنفوته و) 
 90000  13 رقم   2 طيبق   29 رقم 

طنجة وملغرب.
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وذسات عمر وذف ير عنفوته و) زت ة 
 90000  1 ط  ا  وذف اه وذسماحي ع 

طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذحبي�سي  وذحزيز  عبت  وذسات 
وحسين  وقيمة  وملجت  حي  عنفوته و) 
 90000  13 رقم   2 طيبق   29 رقم 

طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253803.
1178I

sud boujdour negoce

SAFETY FOOD DELIVERY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

71000، بفجتار وملغرب
SAFETY FOOD DELIVERY شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي الذة 

سكانة رقم 758 بفجتار - 71000 
بفجتار وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
1655ا

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   19
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SAFETY FOOD DELIVERY
وذتجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة والستيرود اوذتصت ر.
حي الذة   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 71000  - بفجتار   758 سكانة رقم 

بفجتار وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 
درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

ذبريهميني  عبتوذرحمين  وذسات 
 71000 عنفوته و) حي والمل بفجتار 

بفجتار وملغرب.
وذسات هيران ذبريهميني عنفوته و) 
حي   35 رقم  وذفذات  بن  خيذت  شيرع 
طرون صحروء وذحافن 70000 وذحافن 

وملغرب.
ذبريهميني  سيذم  وحمت  وذسات 
عنفوته و) حي وم ملحير زت ة وملروبطين 

بفجتار 71000 وذحافن وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
ذبريهميني  عبتوذرحمين  وذسات 
 71000 عنفوته و) حي والمل بفجتار 

بفجتار وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1395/2022.
1179I

AFS MOROCCO

AL BARAKA RE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

AFS MOROCCO
 Appt 4 Imm D Residence Al
 Yamama Secteur 9 Lot 20
Avenue Al Yazidi Hay Riyad-
Rabat، 12000، وذربيط وملغرب
AL BARAKA RE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا5 زت ة 

نينسافت وذش ة 1 أكتول - 10100 
وذربيط وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
160223

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا2 
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 AL  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BARAKA RE

غرض وذشركة بإ جيز : روئت أعميل 

في إدورا وملزورع اوذتطفير وذح يري..

زت ة  ا5   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 10100  - أكتول   1 نينسافت وذش ة 

وذربيط وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 BRE IMMO : 500 وذشركة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 RACHEL وذساتا  وذساتا 

 100 ب امة  حصة   SALEH : 500

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)   BRE IMMO وذشركة 

أكتول   1 زت ة نينسافت وذش ة  ا5 

10100 وذربيط وملغرب.

 RACHEL SALEH وذساتا وذساتا

 ORTAKOY MECIDIYE عنفوته و) 

 MAHALLES SARIBAL SOKAK

 N° 31 DAIRE 15 KAT 3 MIM

 KONAK SARAGOGLU SITESI

 BESIKTAS / ISTANBUL TURKWE

1000 34347 - وسطنبفل نركاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  بنكيرون  تيد ة  وذساتا 

 7 ط  وذزرقتفني  محمت  شيرع  8ا 

وذتوروذباضيء   12000 ا1  وذش ة 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بيذربيط  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 83ا3.

ETS COMPTA HOUSE

ELECTRO NMIRI 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

 ELECTRO NMIRI شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذامن رقم 3 خنافرا - 000ا5 

خنافرا وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

359ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ELECTRO NMIRI

مكتبة-   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والشغيل وملختلفة -وألجهزا وملنزذاة.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

000ا5   - خنافرا   3 رقم  وذامن 

خنافرا وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : محمت  تميري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
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وذسات تميري محمت عنفوته و) 95 

شيرع ولحسن وذثيني وذ بيب خنافرا 

000ا5 خنافرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات تميري محمت عنفوته و) 95 

شيرع ولحسن وذثيني وذ بيب خنافرا 

000ا5 خنافرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  بخنافرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 199.

1181I

ETS COMPTA HOUSE

ADRAR FRIEND
إعالن متحتد وذ روروت

ETS COMPTA HOUSE

 BD MOHAMED V N° 25

 KHENIFRA KHENIFRA، 54000،

KHENIFRA MAROC

ADRAR FRIEND »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 353-ا35 

حي متشافسين خنافرا - - خنافرا 

وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.3133

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2022 أبريل   18 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :01 رقم  قرور 

نففيت وذسات عمراس عزيز  مي لي: 

500 حصة ذلسات بفيمجين حمات

على  وذذي  نص   :02 رقم  قرور 

نففيت وذسات لحسن ودردار  مي لي: 

500 حصة ذلسات بفيمجين حمات

على  وذذي  نص   :03 رقم  قرور 

مي لي: وست يذة وذسات عمراس عزيز 

ا تحاين وذسات بفيمجين حمات وملسير 

وذفحات ذلشركة.

على  وذذي  نص  ا0:  رقم  قرور 

تغاير وذشركة من شركة لوت  مي لي: 

ولى شركة لوت  وملسؤاذاة وملحتادا 

وذشريك  لوت  وملحتادا  وملسؤاذاة 

وذفحات

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 7: وذذي  نص على مي لي: 

نففيت ولحصص

على  وذذي  نص   :13 رقم  بنت 

تحاين وملسيرولجت ت ا وذفحات  مي لي: 

ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بخنافرا  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 207.

1182I

D & S COM

ZINHAOU EQUIPEMENT
إعالن متحتد وذ روروت

D & S COM

 BD GRANDE CEINTURE RES

 MOUAHIDINE YOUSSEF 3 M1

 HAY MOHAMMADI ، 20570،

CASABLANCA MAROC

 ZINHAOU EQUIPEMENT

»شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 276 شيرع 

وبن نيشفين وذطيبق 3 - 20570 

وذتور وذباضيء وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.531255

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي  ا1  في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

من  وذهفوري  أ فب  وذسات  وست يذة 

منصبة كمسير ذلشركة

قرور رقم 2: وذذي  نص على مي لي: 

مسير  وذهفوري  وذسات  يسير  تحانين 

جت ت ذلشركة ملتا غير محتادا.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

تحت ل وذبنت 0ا من وذ يتفن وألسي�سي

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 781ا82.

1183I

MBGA

ELDEN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

ELDEN شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 10 

وذطيبق وذروبع وذفوزيس 2 وذرقم اا3 

- 0000ا مروكش وملغرب 

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

125657

في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ELDEN

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

والستشيروت وإلدورية.
 10 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

اا3  2 وذرقم  وذطيبق وذروبع وذفوزيس 

- 0000ا مروكش وملغرب .

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

0ا3   : وذت ن  عميد  بشير  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات ذشرف خيذات : 330 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات بن جخير زهير : 330 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بشير عميد وذت ن عنفوته و) 
وذحطياية   10 رقم  ولجميعة  بلفك 

3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب.
 6 وذسات ذشرف خيذات عنفوته و) 
وذسفدون  وذصيفي ا زت ة  زواية زت ة 

000ا2 ولجت تا وملغرب.
عنفوته و)  زهير  جخير  بن  وذسات 
طريق   55 س  وذرقم  روفي ال  كيب 
روفي ال  سين   83700 وذكرتيش 

فرنسي .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات بشير عميد وذت ن عنفوته و) 
وذحطياية   10 رقم  ولجميعة  بلفك 

3000ا قلحة وذسروغنة وملغرب
 6 وذسات ذشرف خيذات عنفوته و) 
وذسفدون  وذصيفي ا زت ة  زواية زت ة 

000ا2 ولجت تا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   09 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135939.

1184I

MBGA

ALDy HOLDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

MBGA
 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،
CASABLANCA MAROC

ALDy HOLDING شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 13 , 
زت ة أحمت وملجيطي، إقيمة وألذب 
، وذطيبق 1 ، رقم 8, وملحيريف - 
21000 وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3165ا5

 08 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 ALDy : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.HOLDING

غرض وذشركة بإ جيز : والستثمير 

في وألسهم.
 ,  13 عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 
 ، إقيمة وألذب  زت ة أحمت وملجيطي، 
وذطيبق 1 ، رقم 8, وملحيريف - 21000 

وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : وذسات وذغروري عبت وذغني 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

ضايء  وذسحتي  وملنجرا  وذساتا 

درهم   100 ب امة  حصة   180  :

ذلحصة.

 180  : محمت  وذغروري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات وذغروري سحت : 180 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 180  : وسميعال  وذغروري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 180  : ميمفن  وذغروري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذغني  عبت  وذغروري  وذسات 

ذالففرتاي   37 رقم  نجزئة  عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور  20ا20  كيذاففرتاي 

وملغرب .

ضايء  وذسحتي  وملنجرا  وذساتا 

ذالففرتاي   37 رقم  نجزئة  عنفوته و) 

وذباضيء  وذتور  20ا20  كيذاففرتاي 

وملغرب .

عنفوته و)  محمت  وذغروري  وذسات 
ذالففرتاي كيذاففرتاي   37 نجزئة رقم 

20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب .
عنفوته و)  سحت  وذغروري  وذسات 
ذالففرتاي كيذاففرتاي   37 نجزئة رقم 

20ا20 وذتور وذباضيء وملغرب .
وسميعال  وذغروري  وذسات 
بفتتيشيري  شيرع   5 عنفوته و) 

75015 بيريس فرنسي.
وذسات ووذغروري ميمفن عنفوته و) 
00ا ريناه ذافسك وذغرباة ش ة 10ا 

11290 مفتتر يل كنتو.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذغني  عبت  وذغروري  وذسات 
ذالففرتاي   37 رقم  نجزئة  عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور  20ا20  كيذاففرتاي 

وملغرب 
ضايء  وذسحتي  وملنجرا  وذساتا 
ذالففرتاي   37 رقم  نجزئة  عنفوته و) 
وذباضيء  وذتور  20ا20  كيذاففرتاي 

وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 08 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 3165ا5.

1185I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 PERFECT INDUSTRIAL
MAINTENANCE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نففيت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شيرع فيس وذطيبق وألال رقم 1 ، 

90000، طنجة وملغرب
 PERFECT INDUSTRIAL

MAINTENANCE شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 
وذصنيعاة وكزتي ة وذ طحة رقم 580 

وذطيبق 2 رقم 2 - 90000 طنجة 
وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

96793

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   08 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
خيذت وذحزازي  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة  ا33 

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

أبريل   08 بتيريخ  وذسال�سي  محمت 

.2022

سنكفر  افيء  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   333 وملزاري 

وذسات  ذفيئتا  حصة   1.000 أصل 

08 أبريل   ا) محمت وذسال�سي بتيريخ 

.2022

عثمين وغبيذف  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   133

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

أبريل   08 بتيريخ  وذسال�سي  محمت 

.2022

عثمين وغبيذف  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   100

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

 08 نففاق وذتمسميني وذتغزا بتيريخ 

أبريل 2022.

عثمين وغبيذف  نففيت وذسات  ا) 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   100

وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة   1.000

حمات وزم بتيريخ 08 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253768.

1186I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 PERFECT INDUSTRIAL

MAINTENANCE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شيرع فيس وذطيبق وألال رقم 1 ، 

90000، طنجة وملغرب

 PERFECT INDUSTRIAL

MAINTENANCE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 

وذصنيعي وكزتي ة وذ طحة 580 

وذطيبق وذثيني رقم 2 - 90000 طنجة 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.96793

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

وذتمسميني وذتغزا نففاق كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253768.

1187I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

 PERFECT INDUSTRIAL
MAINTENANCE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
تحاين مسير جت ت ذلشركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

8 شيرع فيس وذطيبق وألال رقم 1 ، 

90000، طنجة وملغرب

 PERFECT INDUSTRIAL

MAINTENANCE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملنط ة 

وذصنيعي وكزتي ة وذ طحة 580 

وذطيبق وذثيني رقم 2 - 90000 طنجة 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.96793

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   08 وملؤرخ في 

وزم  وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

حمات كمسير آخر

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253768.

1188I
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YOUNESS BENMOUSSA

 STE IKHWAN
LAMNAOUAR

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي وذنهضة 2 رقم 72 نافلت، 

Tiflet Maroc ،1500ا

 STE IKHWAN LAMNAOUAR

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي ولجت ت 

طريق و ت بل يسم م 8 رقم 122 

نافلت 00ا15 نافلت وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1277

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. IKHWAN LAMNAOUAR

وذتطريز   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

أا  وملختلفة  وألشغيل  اولخايطة/ 

وذبنيء/ نيجر.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
8 رقم  ولجت ت طريق و ت بل يسم م 

122 نافلت 00ا15 نافلت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

1.000 حصة   : وذسات وملنفر علي 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

حي  عنفوته و)  علي  وملنفر  وذسات 

00ا15  نافلت  وذغربي  وذسحيدا 

نافلت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

حي  عنفوته و)  علي  وملنفر  وذسات 

00ا15  نافلت  وذغربي  وذسحيدا 

نافلت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   20 بتيريخ  بتافلت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 18ا.

1189I

YOUNESS BENMOUSSA

 STE LINYAS PRIVE

HORIZON
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي وذنهضة 2 رقم 72 نافلت، 

Tiflet Maroc ،1500ا

 STE LINYAS PRIVE HORIZON

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 

وذسفلي حي والتتذس رقم 1095 

نافلت 00ا15 نافلت وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1275

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LINYAS PRIVE HORIZON

محهت   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
دراس وذتعم ا وذت فيم.

وذطيبق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 1095 رقم  والتتذس  حي  وذسفلي 

نافلت 00ا15 نافلت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
1.000 حصة   : وذسات خبيز  يسر 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حي  عنفوته و)  خبيز  يسر  وذسات 
00ا15  نافلت   99 رقم  والتتذس 

نافلت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
حي  عنفوته و)  خبيز  يسر  وذسات 
00ا15  نافلت   99 رقم  والتتذس 

نافلت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 بتيريخ  بتافلت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 17ا.
1190I

soconani

لونس دينونديي
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
ذفنس د نفتتيي شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي : نجزءا 

1ا2 وذحي وذصنيعي عين وذن بي فيس 
- 30000 فيس وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.62807
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 فبرو ر   18 في  وملؤرخ 
لوت  شركة  د نفتتيي  ذفنس  حل 

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

وإلجتميعي نجزءا 1ا2 وذحي وذصنيعي 

فيس   30000  - فيس  وذن بي  عين 

وملغرب تتاجة ذضحف وذتسفيق.

ا عين:

ا  وذسيخي  ودريس  وذسات ا) 

بفرجفع مخفاة فيس  ا3  عنفوته و) 

كمصفي  ا)  وملغرب  فيس   30000

ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

نجزءا  افي   2022 فبرو ر   18 بتيريخ 

1ا2 وذحي وذصنيعي عين وذن بي فيس 

- 30000 فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   08 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1226/022.

1191I

س-وطلس

STE MAGIC ICE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

قفل وذتصفاة

س-وطلس

وذطيبق والال وذحي والدوري شيرع 

وذطيئف رقم 1ا ، 23000، بني مالل 

وملغرب

STE MAGIC ICE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي : إقيمة 

بفجحفر شيرع ولحسن وذثيني - 

23000 بني مالل وملغرب.

قفل وذتصفاة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

23ا5.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2022 فبرو ر   28 في  وملؤرخ 

لوت  شركة   STE MAGIC ICE حل 

رأسميذهي  مبلغ  وملحتادا  وملسؤاذاة 

م رهي  اعنفون  درهم   100.000

شيرع  بفجحفر  إقيمة  وإلجتميعي 

مالل  بني   23000  - وذثيني  ولحسن 

ذنشيط  نيم  ذفقفف  تتاجة  وملغرب 

وذشركة.



9805 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

ا عين:
ا  بفجحفر  وذسات ا)  فسف 
عنفوته و) عميرا ا17 ش ة 60 إقيمة 
أكيد ر   80000 وملحمتي  وسالن حي 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 
إقيمة  افي   2022 فبرو ر   28 بتيريخ 
 - وذثيني  ولحسن  شيرع  بفجحفر 

23000 بني مالل وملغرب.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة ببني مالل بتيريخ 22 أبريل 

2022 نحت رقم 395.

1192I

FIDUCIAIRE ISKINE

شركة ليكسوس تيك
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE ISKINE
 N 4 HAY HASSANI KASTOUR ،
45000، OUARZAZATE MAROC
شركة ذاكسفس ناك شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مركز 

نلفوت وميرزكين 5000ا اورزززوت 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
11935

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   21
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
شركة   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

ذاكسفس ناك.
ن ت م   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ولختميت وملحلفميناة.

مركز   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

اورزززوت  5000ا  وميرزكين  نلفوت 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات محمت و ت علي و بروهام 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000  :

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات محمت و ت علي و بروهام 

اورززوت  نيرماكت  نبفتت  عنفوته و) 

5000ا اورززوت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات محمت و ت علي و بروهام 

اورززوت  نيرماكت  نبفتت  عنفوته و) 

5000ا اورززوت وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   26 والبتتوئاة بفرزوزوت بتيريخ 

2022 نحت رقم -.

1193I

Cap Conseils

TDS PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,303

20390، Casablanca Maroc

TDS PRO شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 7ا شيرع 

ذال وذايقفت وذطيبق 5 - 20000 وذتور 

وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.16170

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 أبريل   19 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) مراون وذرزاقاة 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   500
أميرا  حصة ذفيئتا وذسات  ا)   100

وذرزاقاة بتيريخ 19 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 10 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823591.

1194I

Team AK Consullting

AAMR›SCOMPANY
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

Team AK Consullting
7ا شيرع ولحسن وذثيني وذطيبق 

وذثيني رقم 5 7ا شيرع ولحسن وذثيني 
وذطيبق وذثيني رقم 5، 90000، 

طنجة وملغرب
AAMR›SCOMPANY شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
مفالي  فسف إقيمة مامفزو، 
وملسميا مامفزو 1 شيرع مفالي 
 فسف إقيمة مامفزو، وملسميا 
مامفزو 1 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
126829

في  مؤرخ  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر   17
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.AAMR’SCOMPANY
غرض وذشركة بإ جيز : باع وذ هفا 
ملنتجيت  بحض  ا  ا مشراب  حبفب 

وذغذوئاة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مفالي  فسف إقيمة مامفزو، وملسميا 
1 شيرع مفالي  فسف إقيمة  مامفزو 
 90000  1 مامفزو  وملسميا  مامفزو، 

طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

100.000,00 درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات عمرا وذبل يسمي 
حصة ب امة 100,00 درهم ذلحصة .

 1000  : وذسات عمرا وذبل يسمي 
ب امة 100,00 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات عمرا وذبل يسمي عنفوته و) 
نجزئة وألزهر وذسفوني فاال 10 93000 

نطفون وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات عمرا وذبل يسمي عنفوته و) 
نجزئة وألزهر وذسفوني فاال 10 93000 

نطفون وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   28 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 3805.
1195I

AIRIR BTM SARL

AIRIR BTM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

AIRIR BTM SARL
 Angle Avenue Hassan 1 Rue AL
 Kachaf Res Najat Apt 6 Bureau
 Angle Avenue Hassan 1 6/5 N5
 Rue AL Kachaf Res Najat Apt 6
Bureau 5 N5/6، 90000، طنجة 

وملغرب
AIRIR BTM شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
حسن 1 وذكشيف ش ة تجيا 6 
مكتب 5 - 90000 طنجة وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
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رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125231

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 AIRIR : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.BTM
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء
وستيرود ا نصت ر

اكيميروت  إتذور  تظيم  نركاب 
مروقبة.

شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
حسن 1 وذكشيف ش ة تجيا 6 مكتب 

5 - 90000 طنجة وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 -

ب امة   100  : و رير وحمت  وذسات 
100 درهم.

وذسات و رير عبت هللا : 100 ب امة 
100 درهم.

 100  : وذسات و رير عبت وذلطاف 
ب امة 100 درهم.

 100  : و رير عبت ولحكام  وذسات 
ب امة 100 درهم.

ب امة   100  : و ريرمحمت  وذسات 
100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وحمت  و رير  وذسات 
طنجة 90000 طنجة وملغرب.

عنفوته و)  هللا  عبت  و رير  وذسات 
طنجة 90000 طنجة وملغرب.

وذلطاف  عبت  و رير  وذسات 
طنجة   90000 طنجة  عنفوته و) 

وملغرب.
ولحكام  عبت  و رير  وذسات 
طنجة   90000 طنجة  عنفوته و) 

وملغرب.

عنفوته و)  و ريرمحمت  وذسات 

طنجة 90000 طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وحمت  و رير  وذسات 

طنجة 90000 طنجة وملغرب

عنفوته و)  هللا  عبت  و رير  وذسات 

طنجة 90000 طنجة وملغرب

وذلطاف  عبت  و رير  وذسات 

طنجة   90000 طنجة  عنفوته و) 

وملغرب

ولحكام  عبت  و رير  وذسات 

طنجة   90000 طنجة  عنفوته و) 

وملغرب

عنفوته و)  و ريرمحمت  وذسات 

طنجة 90000 طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   07 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 251682.

1196I

CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

STE MENUISERIE MISBAH
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°152 OP YASSINE IMM

 D APPT 8 HAY IZDIHAR

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

 STE MENUISERIE MISBAH

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 20 

وذسفي ة بن صيلح مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

917ا12

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   30
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MENUISERIE MISBAH
وذنجيرا   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذحيمة.
 20 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وذسفي ة بن صيلح مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 100  : مصبيح  ودريس  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات ودريس مصبيح عنفوته و) 
وملحيمات   955 رقم  وذنهضة  نجزئة 

0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات ودريس مصبيح عنفوته و) 
وملحيمات   955 رقم  وذنهضة  نجزئة 

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135133.
1197I

N2M CONSEIL-SARL

AUTO CHOPPAGE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
AUTO CHOPPAGE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
ولحسن وذثيني وذحراي رقم 2ا 
وذنيظفر 62000 وذنيظفر وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.21013
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل   06 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذفوفي  كريم  وذسات  ا)  نففيت 
330 حصة وجتميعاة من أصل 330 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت وذصمت 

وسرور بتيريخ 06 أبريل 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا72.

1198I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

وردة برود
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL اا
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
اردا براد شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 61 شيرع 
ذال   فت زواية مصطفى وملحيني 

وذطيبق 2 وذتور وذباضيء - 20000 
وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.113033
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2020 03  فذافز  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
وذتيت  وذحربي  وذسات  ا)  نففيت 
500 حصة وجتميعاة من أصل 500 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) سحات وفنين 

بتيريخ 03  فذافز 2020.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

غشت 2020 نحت رقم 53ا3ا7.
1199I

L’UNIVERS DE L’ENTREPRISE

صكونيا
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

L›UNIVERS DE L›ENTREPRISE
 AV ALLAL ELFASSI RESIDENCE

 IBN SINA IMMEUBLE A3 APPRT
N°3 ، 50010، MEKNES MAROC

صكفتاي شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 6 
نجزئة صفيء سبع عافن ولحيجب - 

50000 ولحيجب وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
99ا3ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 15  فتاف  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
محمت  حنين  وذسات  ا)  نففيت 
أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000
1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) خيذت 

ف ير بتيريخ 15  فتاف 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
13  فتاف  بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 39ا3.
1200I

ficogedek sarl au

 MEK GALERIE SERVICE
SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 MEK GALERIE SERVICE SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 30 

مكرر زت ة 8 حي والمين - 50050 

مكنيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

56177

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   18

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 MEK  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.GALERIE SERVICE SARL

والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذحيمة

وذتنظاف

اساط.
 30 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 

 50050  - والمين  حي   8 زت ة  مكرر 

مكنيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذسات محمت ويشن 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

 500  : ونهر  عبتوذحيلي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ويشن  محمت  وذسات 

داور نيجين سكفرا . بفملين وملغرب.

عنفوته و)  ونهر  عبتوذحيلي  وذسات 
تحياتاة ولخيروت ساتي سلامين مفل 

وذكافين . مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ويشن  محمت  وذسات 

داور نيجين سكفرا . بفملين وملغرب

عنفوته و)  ونهر  عبتوذحيلي  وذسات 
تحياتاة ولخيروت ساتي سلامين مفل 

وذكافين . مكنيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1810.
1201I

ficogedek sarl au

 IT CAN MULTISERVICES
SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 IT CAN MULTISERVICES SARL
AU شركة لوت مسؤاذاة محتادا 

لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 30 
مكرر زت ة 8 حي والمين - 50000 

مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
56175

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 IT CAN : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.MULTISERVICES SARL AU
والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذحيمة
اساط.

 30 رقم   : عنفون ومل ر والجتميعي 
 50000  - والمين  حي   8 زت ة  مكرر 

مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات تزور وذروبحي : 1.000 حصة 
ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذروبحي  تزور  وذسات 
0ا1 شيرع وذ تس وذش ة 2 وذرييض 

50000 مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذروبحي  تزور  وذسات 
0ا1 شيرع وذ تس وذش ة 2 وذرييض 

50000 مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1809.
1202I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 AFRICA TRADING AND«
»CONSULTING
إعالن متحتد وذ روروت

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

ا31، نجزئة وذ تس، ولجت تا - 
000ا2 ولجت تا وملغرب.

 AFRICA TRADING AND«
CONSULTING« »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: ا31، 
نجزئة وذ تس، ولجت تا - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.15979

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2022 أبريل   21 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
 AFRICA«:شركة م ر  ت ل  ن رر 
 »TRADING AND CONSULTING
لوت  وملسؤاذاة  محتادا  شركة 
نجزئة  ا31،  من  احات  شريك 
 ،A  7 رقم  إلى  ولجت تا  وذ تس، 
بن  كت ة  وذ تس،  مسجت  بجيتب 

إدريس، ولجت تا.
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انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
ولخيص بم ر وذشركة 

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   10 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2022 نحت رقم 27803.
1203I

ECO FINANCE

TETAS AMÉNAGEMENT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ECO FINANCE
زت ة س روط إقيمة إسالم، رقم 52 
وملحيريف، 20370، وذتور وذباضيء 

وملغرب
TETAS AMÉNAGEMENT شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 شيرع 
أحمت ومليجيتي سكن وألذب وذطيبق 
وألال رقم 8 محيرف وذتور وذباضيء - 

23000 وذتور وذباضيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3263ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 TETAS : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.AMÉNAGEMENT
وذتنماة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوذتشيات نجيرا.
13 شيرع  عنفون ومل ر والجتميعي : 
وذطيبق  وألذب  ومليجيتي سكن  أحمت 
 - محيرف وذتور وذباضيء   8 وألال رقم 

23000 وذتور وذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : وملغرب سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وم رون  دتاي  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا دتاي وم رون عنفوته و) ذف 

أميريي شيرع 30 رقم 8اا وذتار وذثيني 

وذباضيء  وذتور   20000 وذشق  عين 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا دتاي وم رون عنفوته و) ذف 

أميريي شيرع 30 رقم 8اا وذتار وذثيني 

وذباضيء  وذتور   20000 وذشق  عين 

وملغرب

وذسات كنياي عزيز عنفوته و) داور 

 26100 برشات  المبيركاين  جمغيم 

برشات وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 288ا82.

1204I

م س س ج

كومي ميكاسيون
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

م س س ج

92 شيرع وذزرقطفني كليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب

كفمي ماكيسافن شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 5 عميرا 

23 دور وذسحيدا مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.90101

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 دجنبر   22 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

ذحني ة  حسن  وذسات  ا)  نففيت 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) رشات 

دكاك بتيريخ 22 دجنبر 2021.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

28  ني ر  بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 132329.

1205I

GROUPE ABCE

SLAOUI AVICOLE »SLAVI«
ع ت تساير حر ألصل نجيري  وألشخيص 

وملحنفيفن)

ع ت تساير حر ألصل نجيري

SLAOUI AVICOLE »SLAVI«

 27 بم ت�سى ع ت عرفي مؤرخ قي 

أعطى سالاي عبتوذحي   2022 أبريل 

0ا29  وذتجيري  بيذسجل  وملسجل 

حق  ببرشات  والبتتوئاة  بيملحكمة 

وذتساير ولحر ذألصل وذتجيري وذكيئن 

وذ راية  ولجميعة  وذثفر  بئر  داور  ب 

 - سطيت  جهة  غيرو  دوئرا  جيقمة 

 BAYD 26100 برشات وملغرب ذفيئتا

 3 ملتا   AL MAGHREB SARL AU

ا   2022 01  فتاف  نبتتئ من  سنة 

م يبل مبلغ   2025 ميي   31 ننتهي في 

شهري قامته 25.000 درهم.

1206I

م س س ج

كومي ميكاسيون
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

م س س ج

92 شيرع وذزرقطفني كليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب

كفمي ماكيسافن شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 5 عميرا 

23 دور وذسحيدا - 0000ا مروكش 

وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.90101

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 نم تحاين  22 دجنبر  وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) دكاك 

رشات كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

دجنبر   22 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2021 نحت رقم 132329.

1207I

م س س ج

ام داتا
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نففيت حصص

م س س ج

92 شيرع وذزرقطفني كليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب

وم دوني شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

وذحروج ش ة 3 شيرع عالل وذفي�سي - 

0000ا مروكش وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا901.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 10  ني ر  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) و ت راو هشيم 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   1.000

1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت 

وذكبير ولحاين بتيريخ 10  ني ر 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

فبرو ر   07 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا1326.

1208I
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م س س ج

ام داتا
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

م س س ج
92 شيرع وذزرقطفني كليز مروكش ، 

0000ا، مروكش وملغرب
وم دوني شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي عميرا 

وذحروج ش ة 3 شيرع عالل وذفي�سي 
مروكش - 000ا مروكش وملغرب .

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

1ا901.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم تحاين   2022 10  ني ر  وملؤرخ في 
وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

ولحاين عبت وذكبير كمسير احات
نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر   07 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا1326.
1209I

مفراكف كفمبتفنس وكياتت

ASTRA DAMUS SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مفراكف كفمبتفنس وكياتت
ش ة 17 وذطيبق ا برج منيرا 2 

متخل و شيرع عبت وذكريم ولخطيبي 
، 0000ا، مروكش وملغرب

ASTRA DAMUS SARL AU شركة 
لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي مروكش 
وملت نة حي وذحزبة درب وملحته رقم 
-42 3ا - 0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
13ا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2021 28  فتاف 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 ASTRA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.DAMUS SARL AU
إدورا   -  : بإ جيز  وذشركة  غرض 
أا  وذضايفة  بيت   , وذفنيدق  تشغال 

وذرييض.
مروكش   : ومل ر والجتميعي  عنفون 
رقم  وملحته  درب  وذحزبة  حي  وملت نة 

-42 3ا - 0000ا مروكش وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات بيفال جفرفاتش 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات بيفال جفرفاتش عنفوته و) 
660 ن سام أزذاف 000اا وذصفيرا 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  كيتس  ميريكي  وذساتا 
660 ن سام أزذاف 000اا وذصفيرا 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   13 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135691.
1210I

CABINET CRCOM

AMORE FOOD
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

إنشيء فرع نيبع ذلشركة

CABINET CRCOM
 AV GHASSAN KANAFANI,

 ESPACE JARDIN LALLA
 MERYEM 3eme ETAGE V.N FES

FES ،30000 ، وململكة وملغرباة
AMORE FOOD شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ملحب 
ولخال، نجزئة ساتي سيتتر ، زت ة 
حسن وبن ثيبت،قطحة12 فيس - 

30100 فيس وملغرب.
إنشيء فرع نيبع ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.58723

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر   2019 أكتفبر   21 في  وملؤرخ 
نحت  ذلشركة  نيبع  فرع  إنشيء 
 AMORE ITALIANO وذتسماة 
شيرع  آسفي،  بيذحنفون  وذكيئن  ا 
بن  محمت  اساتي  وذزرقطفني 
ا  وملغرب  آسفي   20160  - عبت هللا 
وذسبيعي  وذسات ا)  وملسير من طرف 

والدري�سي أحمت.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 16 ميي 2022 

نحت رقم ا253.
1211I

NADIMCAR

nadimcar
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
حل شركة

NADIMCAR
برقم 20 مكرر زت ة وذفحتا حي 
وذهنيء ساتي سلامين شروعة ، 

60300، بركين وملغرب
nadimcar شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات في 

طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي برقم 20 
مكرر زت ة وذفحتا حي وذهنيء ساتي 

سلامين شروعة - 60300 بركين 
وملغرب.

حل شركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.7979
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ا1 ميرس  وملؤرخ في 
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
مبلغ   nadimcar وذفحات  وذشريك 
اعنفون  درهم   50.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي برقم 20 مكرر زت ة 
سلامين  ساتي  وذهنيء  حي  وذفحتا 
شروعة - 60300 بركين وملغرب تتاجة 

ل : حل شركة.
 20 ا حتد م ر وذتصفاة ب برقم 
مكرر زت ة وذفحتا حي وذهنيء ساتي 
بركين   60300  - شروعة  سلامين 

وملغرب. 
ا عين:

ا  تــجيري  تــيد ة  وذسات ا) 
وذشطر  ا0  زت ة   15 برقم  عنفوته و) 
سلامين  ساتي  وذسحيدا  حي   01
كمصفي  ا)  وملغرب  بركين   60300

ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
أبريل   25 بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 2022/ا21 .
1212I

VERSIONCONSULTING

 SOCIETE FIRST ETUDE ET
INGENIERIE SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

VERSIONCONSULTING
إقيمة وإلحسين عميرا 3 ش ة ا 

 RES AL IHSSANمبراكة مروكش
 IMM 3 APPT 4 MABROUKA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 SOCIETE FIRST ETUDE ET
INGENIERIE SARL AU شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور 
نكيتة رقم 222 تسلطيتت مروكش - 

0000ا مروكش وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125217
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في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 SOCIETE FIRST ETUDE ET

. INGENIERIE SARL AU

مكتب   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

دروسة وملسح اوذبحث.

عنفون ومل ر والجتميعي : داور نكيتة 

رقم 222 تسلطيتت مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : مفالي  فسف  زمففر  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   1.000

ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

مفالي  فسف  زمففر  وذسات 

 222 رقم  نكيتة  داور  عنفوته و) 

مروكش  0000ا  مروكش  تسلطيتت 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

مفالي  فسف  زمففر  وذسات 

 222 رقم  نكيتة  داور  عنفوته و) 

مروكش  0000ا  مروكش  تسلطيتت 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 55ا135.

1213I

beta conseil

JAMRAH PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc
JAMRAH PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا1 

شيرع ذالوذايقفت وذطيبق وذروبع رقم 
125 وذتور وذباضيء - 20300 وذتور 

وذباضيء وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
99317ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2021 شتنبر   23 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
ذحزيز  عميد  وذسات  ا)  نففيت 
100 حصة وجتميعاة من أصل 100 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت وذكريم 

ذحزيز بتيريخ 23 شتنبر 2021.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أكتفبر 2021 نحت رقم 798069.
1214I

beta conseil

JAMRAH PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تحاين مسير جت ت ذلشركة

beta conseil
 149BD LALLA YACOUT N° 58
 DERB OMAR CASABLANCA ،

20000، casablanca maroc
JAMRAH PRO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي 9ا1 
شيرع ذال وذايقفت وذطيبق وذروبع 
رقم 125 وذتور وذباضيء - 20300 

وذتوروذباضيء وملغرب.
تحاين مسير جت ت ذلشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
99317ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

2021 نم تحاين  23 شتنبر  وملؤرخ في 

مسير جت ت ذلشركة وذسات ا) متفكل 

محمت كمسير آخر

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 28 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أكتفبر 2021 نحت رقم 798069.

1215I

MLM FINANCE

BLACK IMPORT ET EXPORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

MLM FINANCE

 ESPACE AL MOSTAFA RUE AL

 AZHARI LMHAITA SEMLALIA

 BUREAU N°19 4 EME ETAGE

 MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 BLACK IMPORT ET EXPORT

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

ولخلال عرصة مفالي ولجااللي رقم 

300 ولجنفبي مروكش - 0000ا 

مروكش وملغرب.

نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

75ا106.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   13 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

ذكحل  ونس  وذسات  ا)  نففيت 

500 حصة وجتميعاة من أصل 500 

كناك  بتر  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

بتيريخ 13 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135828.

1216I

DAHBI SMART BLENDER SARL

 STE DAHBI SMART
BLENDER SARL

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
نأسيس شركة

DAHBI SMART BLENDER SARL
وذبروشمة واالد علاين نيسة نياتيت ، 

000ا3، نياتيت وملغرب
 STE DAHBI SMART BLENDER

SARL شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذبروشمة 
واالد علاين نيسة نياتيت - 000ا3 

نياتيت وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2086
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   28
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
.DAHBI SMART BLENDER SARL

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ENGRAIS OUAMENDEMENTS

.(FABRICANTD’  en detail
عنفون ومل ر والجتميعي : وذبروشمة 
000ا3   - واالد علاين نيسة نياتيت 

نياتيت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذسات وذتهبي تفوذت ن : 25 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 25  : وذغني  عبت  وذتهبي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 25  : وذحرب  عز  وذتهبي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 25  : وذسات وذتهبي عبت ولحفاظ 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذتهبي تفوذت ن عنفوته و) 
نياتيت  نيسة  علاين  واالد  وذبروشمة 

000ا3 نياتيت وملغرب.
وذحرب  عز  وذتهبي  وذسات 
عنفوته و) وذبروشمة واالد علاين نيسة 

نياتيت 000ا3 نياتيت وملغرب.
ولحفاظ  عبت  وذتهبي  وذسات 
عنفوته و) وذبروشمة واالد علاين نيسة 

نياتيت 000ا3 نياتيت وملغرب.
وذغني  غبت  وذتهبي  وذسات 
حي وذتوخلة نيسة نياتيت  عنفوته و) 

000ا3 نياتيت وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذغني  غبت  وذتهبي  وذسات 
حي وذتوخلة نيسة نياتيت  عنفوته و) 

000ا3 نياتيت وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   05 بتيريخ  بتياتيت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم -.
1217I

Société BISCHKO

SOCIETE BISCHKO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

Société BISCHKO
طريق صفرا، شيرع ولحضري، 
مفتفلفري 2، رقم 31 ا33 ، 

30000، فيس وملغرب
SOCIETE BISCHKO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 

صفرا، شيرع ولحضري، مفتفلفري 
2، رقم 31 ا33 - 30000 فيس 

وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72593
في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   13
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SOCIETE BISCHKO
سلطة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ففوكه ام شتا.
طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
مفتفلفري  ولحضري،  شيرع  صفرا، 
فيس   30000  - ا33   31 رقم   ،2

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 : حسني  خفالني  أسميء  وذساتا 
80 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
20 حصة   : مروبطي  وذساتا افيء 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
حسني  خفالني  أسميء  وذساتا 
حشيد،  فرحة  زت ة   ،7 عنفوته و) 
فيس   30000 وذشفشياني  شيرع 

وملغرب.
عنفوته و)  مروبطي  افيء  وذساتا 
 10 ش ة  علي،  إميم  شيرع   ،22

30000 فيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  مروبطي  افيء  وذساتا 
 10 ش ة  علي،  إميم  شيرع   ،22

30000 فيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 2190.

1218I

ARKAM WA HISSABAT

PRETTY WEDDING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ARKAM WA HISSABAT
59 شيرع بفردا إقيمة طه ، 20000، 

وذتور وذباضيء وملغرب

PRETTY WEDDING شركة 
لوت وملسؤاذاة وملحتادا في طفر 

وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي 37 زت ة 
وذسلطين عبت ولحمات بفرغفن - 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
85ا21ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   05 في  وملؤرخ 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
PRETTY WEDDING مبلغ رأسميذهي 
م رهي  اعنفون  درهم   100.000
عبت  وذسلطين  زت ة   37 وإلجتميعي 
وذتور   20000  - بفرغفن  ولحمات 
وذباضيء وملغرب تتاجة ل : ت ص رقم 

وملحيمالت ا غايب وملشيريع .
زت ة   37 ا حتد م ر وذتصفاة ب 
 - بفرغفن  ولحمات  عبت  وذسلطين 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ومروني مروك�سي  وسميء  وذسات ا) 
02 عميرا  ا عنفوته و) وقيمة صففيكي 
20000 وذتور  03 كيذاففرتاي  ا رقم  و 
وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 7ا6ا82.

1219I

وذاك�سي ا شركيئه

إيزي ويين
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

وذاك�سي ا شركيئه
زت ة ودريس ولحريزي، وقيمة 85 
وذطيبق ا، رقم 19 ، 20000، 

وذتوروذباضيء وملغرب
إ زي ايين شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)

اعنفون م رهي وإلجتميعي 6ا شيرع 
وذزرقطفني وذطيبق 2 ش ة رقم 6 - 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب.
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
31ا37ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
ن رر حل   2022 ميي   18 في  وملؤرخ 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا إ زي 
درهم   100.000 ايين مبلغ رأسميذهي 
شيرع  6ا  وإلجتميعي  م رهي  اعنفون 
 -  6 ش ة رقم   2 وذزرقطفني وذطيبق 
وملغرب تتاجة  وذتوروذباضيء   20000

ل : اقف وذنشيط.
ا حتد م ر وذتصفاة ب 6ا شيرع 
 -  6 ش ة رقم   2 وذزرقطفني وذطيبق 

20000 وذتوروذباضيء وملغرب. 
ا عين:

ا  نحمين  فاصل  وذسات ا) 
ر�سي سكن  تال  زت ة   19 عنفوته و) 
وذتوروذباضيء   20000 ا  وملجت ش ة 

وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.
ريني  جفزيف  ريتشرد  وذسات ا) 
وريك كروسيت ا عنفوته و) 6 زت ة دي 
ميزت 130ا8 بفتتت فرنسي كمصفي 

 ا) ذلشركة.
ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   
وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 
نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 
وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة :
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 376ا82.
1220I

VISION AUDIT

RYAD MOHAMED
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

VISION AUDIT
 B421 BD ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
RYAD MOHAMED شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
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اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية شيرع 

عبت وملفمن ا شيرع وتفول وقيمة عبت 

وملفمن سيتتر وذطيبقا وذرقم 03ا - 

20100 وذتور وذباضيء وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

025ا32.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2022 ميي   16 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

مصطفى  وذسات  ا)  نففيت 

من  وجتميعاة  حصة   500 سكفبي 

حصة ذفيئتا وذسات  ا)   500 أصل 

و فب سكفبي بتيريخ 16 ميي 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 02اا82.

1221I

HLZCONSULTING

AGRI VENTURE MAROC
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

HLZCONSULTING

 boulevard Almozdalifa

 immeuble Riad Nawal G 1er

 étage A8 MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc

AGRI VENTURE MAROC شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وقلام 

وذصفيرا داور متروزو جميعة حت وذترو 

وذصفيرا - 000اا وذصفيرا وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

259ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم تحاين   2022 أبريل   27 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

ويسكت حسن كمسير احات

نبحي ذ بفل وست يذة وملسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   10 والبتتوئاة بيذصفيرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 155.

1222I

NATURA WORLD SARLAU

NATURA WORLD
ع ت تساير حر ألصل نجيري  وألشخيص 

وملحنفيفن)

ع ت تساير حر ألصل نجيري

NATURA WORLD

قي  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

 NATURA أعطى   2022 ميي   19

وملسجل   WORLD SARLAU

29ا2ا005  وذتجيري  بيذسجل 

وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية  بيملحكمة 
وذتجيري  ذألصل  ولحر  وذتساير  حق 

 - وذزيرواي  شيرع   325 ب  وذكيئن 

وملغرب ذفيئتا  وذتوروذباضيء   20370

 5 ملتا   DUO TANDOORI SARL

ا   2022 ميي   19 من  نبتتئ  سنة 

م يبل مبلغ   2022 ميي   19 ننتهي في 

شهري قامته 12.000 درهم.

1223I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

STE ALAG
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زت ة بفرسحات حي وذفتو عميرا بالل 

طيبق والال وذش ة رقم 01 وذحافن ، 

70000، وذحافن وملغرب

STE ALAG شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي ولجت ت 
رقم 89 - 70050 طرفي ة وملغرب 

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

10053

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2010 07  فذافز 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ALAG
وستيرود   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
 ، نجيرا   ، عيمة  نجيرا   ، انصت ر 
وذرخيم  انصناع  باع  مثلجيت،  باع 
 ، مكتباة  نجهيزوت   ، ت ل  شركة   ،
منتجيت   ، مكتباة  امحتوت  أثيث 
وألداوت   ، اوذتنظاف  وذنظيفة 
وذبنيء  مفود   ، اوذسبيكة  وذكهربيئاة 
اوملحتوت وذت ناة ، أجهزا وذكمبافنر 
ا وذبرمجايت اقطع وذغاير ، وملنتجيت 
اقطع  وذفرش  محتوت   ، وذغذوئاة 
 ، منتجيت وذتتفئة اوذطبخ   ، وذغاير 
ذفوزم   ، وذت ناة  وملحتوت  غاير  قطع 
 ، وذرسماة  اوالحتفيالت  والست بيل 
ذفوزم وملالبس ، قطع وذغاير اوإلطيروت 
 ، اوملاكيتاكي  اوآلالت  ذلمركبيت 
اأثيث  محتوت  اوإلصالح  وذصايتة 
ننظاف   ، وملكينب اأجهزا وذكمبافنر 
وألمن   ، وإلدورية  وملبيني  اتح ام 
اوملروقبة ذلمبيني اوملنشئيت ، أعميل 
وملركبيت  اإصالح  صايتة   ، وذغسال 
اوالست بيل  اوإلقيمة  اوذفنيدق 
وذحيم  وذبنيء   ، وذتمفين  اوملطيعم 
جماع   ، وملتنفعة  وألعميل  جماع   ،
صايتة   ، وذتطفير  أعميل   ، ولحرف 
أعميل   ، وإلدورية  وملبيني  اإصالح 
وذهايكل  اإصالح  صايتة   ، وذتطفير 
نركاب  أعميل   ، اوذشبكيت  اوذطرق 

وملحتوت وملتنفعة.
حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
طرفي ة   70050  -  89 رقم  ولجت ت 

وملغرب .
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
0.000ا  وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  لحمات  محمت  وذسات 

حي ولجت ت بتان رقم 70050 طرفي ة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  لحمات  محمت  وذسات 

 70050 رقم  بتان  ولجت ت  حي 

طرفي ة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
26  فذافز  والبتتوئاة بيذحافن بتيريخ 

2010 نحت رقم 821/2010.

1224I

S Consulting

 SOCIETE BELGO - MAROC
INVEST

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تحاين مسير جت ت ذلشركة

S Consulting

 TELEBOUTIQUE N°138 BV

 HASSAN II BENSLIMANE ،

13000، BENSLIMANE MAROC

 SOCIETE BELGO - MAROC

INVEST شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي عميذة 

سطيت دوئرا أاالد حريزغرباة 

جميعة ولخايطة داور ولخضرو 2 - 

02ا26 برشات وملغرب.

تحاين مسير جت ت ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

9ا33.

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

نم تحاين   2022 أبريل   12 وملؤرخ في 

وذسات ا)  ذلشركة  جت ت  مسير 

ميمفني حميدي كمسير احات

نبحي إلقيذة مسير.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   11 بتيريخ  ببرشات  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم ا7ا.

1225I
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ripartners sarl

SEMOUDEILAB
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

SEMOUDEILAB شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي محل 

نجيري وذكيئن برقم ا2 وذزت ة 01 

حي وذسالم وسفي - 6000ا وسفي 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

12605

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 فبرو ر  ا2 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.SEMOUDEILAB

منحش   -  : غرض وذشركة بإ جيز 
ع يري 

-وعميل وخرى.

محل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 01 وذزت ة  ا2  برقم  وذكيئن  نجيري 

وسفي  6000ا   - وسفي  وذسالم  حي 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 : وذسات عبت وذلطاف وذبفعنيني 

500 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة 

وذساتا وذهيم بنحاتا : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذبفعنيني  وذلطاف  عبت  وذسات 
حي   01 وذزت ة  ا2  وذرقم  عنفوته و) 

وذسالم 6000ا وسفي وملغرب.
عنفوته و)  بنحاتا  وذهيم  وذساتا 
وذسالم  حي   01 وذزت ة  ا2  وذرقم 

6000ا وسفي وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذبفعنيني  وذلطاف  عبت  وذسات 
حي   01 وذزت ة  ا2  وذرقم  عنفوته و) 

وذسالم 6000ا وسفي وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بآسفي بتيريخ - نحت رقم -.

1226I

PF EXPERTS

CDS NOMADE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

PF EXPERTS
 32RUE BENATYA GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech MAROC
CDS NOMADE شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 
مسلم نجزئة بفكير وذطيبق 3 ش ة 

رقم ا1بيب دكيذة - 0000ا مروكش 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
125523

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   10
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 CDS  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NOMADE
ختمة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وملسيعتا والدورية وذتحيقت اوذتعم.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ش ة   3 وذطيبق  بفكير  نجزئة  مسلم 
مروكش  0000ا   - ا1بيب دكيذة  رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 20.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:
 DUBOIS CHRISTINE وذساتا 
 10 ب امة  حصة   MARIE : 2.000

درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 DUBOIS CHRISTINE وذساتا 
 RUE DES  8 عنفوته و)   MARIE
 JONQUILLES LOT LA BOISSIERE
 56130 NIVILLAC FRANCE

0000ا مروكش وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
 DUBOIS CHRISTINE وذساتا 
 RUE DES  8 عنفوته و)   MARIE
 JONQUILLES LOT LA BOISSIERE
 56130 NIVILLAC FRANCE

0000ا مروكش وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135815.
1227I

زابير بفتغميس

STE INTER EL HOUARI
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

زابير بفتغميس
وكنفل وملركز نيزا ، 35050، نيزا 

وملغرب
STE INTER EL HOUARI شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور جبلة 

بيب مرزاقة نيزا - 35000 نيزا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

6525

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   22

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.INTER EL HOUARI

ت ل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبضيئع لحسيب وذغير.

داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

جبلة بيب مرزاقة نيزا - 35000 نيزا 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وذهفوري  رشات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وذهفوري  رشات  وذسات 

 35000 داور جبلة بيب مرزاقة نيزا 

نيزا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وذهفوري  رشات  وذسات 

 35000 داور جبلة بيب مرزاقة نيزا 

نيزا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بتيزا بتيريخ 17 ميي 2022 

نحت رقم 211.

1228I
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ACCOF

RANIA BUILDING
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

ACCOF
 LOT ELWAHEDA N°2 APP N°1
 ALIA-MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC
RANIA BUILDING شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي شيرع 

نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
رقم ا9 وذحيذاة - 28830 وملحمت ة 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
30583

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   12
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 RANIA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.BUILDING
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري.
شيرع   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
نيدذة وذطيبق 2 درب مروكش بلفك 9 
وملحمت ة   28830  - وذحيذاة  ا9  رقم 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : طفيل  حمات  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  طفيل  حمات  وذسات 
10 وذرقم  نجزئة فضل هللا مجمفعة 

9 28830 وملحمت ة وملغرب .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  طفيل  حمات  وذسات 
10 وذرقم  نجزئة فضل هللا مجمفعة 

9 28830 وملحمت ة وملغرب 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 والبتتوئاة بيملحمت ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 937/1068.
1229I

N2M CONSEIL-SARL

 S-H EL KADAOUI IMPORT
EXPORT

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
 S-H EL KADAOUI IMPORT
EXPORT شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذزت ة 
57 حي ولخطيبي ل 227 - 62000 

وذنيضفر وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
101ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   05
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 S-H EL : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.KADAOUI IMPORT EXPORT
غرض وذشركة بإ جيز : وذتصت ر ا 

والستيرود.

وذزت ة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 62000  -  227 ل  ولخطيبي  حي   57

وذنيضفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذسات وذ ضياي هشيم 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات وذ ضياي هشيم عنفوته و) 
 62000 9 57 رقم  حي ولخطيبي زت ة 

وذنيضفر وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات وذ ضياي هشيم عنفوته و) 
 62000 9 57 رقم  حي ولخطيبي زت ة 

وذنيضفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 723.
1230I

N2M CONSEIL-SARL

LORIYAN COMPANY
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
LORIYAN COMPANY شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي سحيدا 

01 وذتريفش - 62253 وذتريفش 
وملغرب.

نففيت حصص
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

.135
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 أبريل  ا1  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
محتصم وحمت  نففيت وذسات  ا) 
180 حصة وجتميعاة من أصل 50ا 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) عبت وملفمن 

محتصم بتيريخ ا1 أبريل 2022.

محتصم وحمت  نففيت وذسات  ا) 

180 حصة وجتميعاة من أصل 50ا 

رضفون  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

محتصم بتيريخ ا1 أبريل 2022.

محتصم وحمت  نففيت وذسات  ا) 

50ا  حصة وجتميعاة من أصل   90

فيطمة  وذسات  ا)  ذفيئتا  حصة 

وذسبيغي بتيريخ ا1 أبريل 2022.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   18 والبتتوئاة بيذتريفش بتيريخ 

2022 نحت رقم 63.

1231I

مجبر عبتوذفحت

STE MOROCC GEOTRAVEL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
تغاير تسماة وذشركة

مجبر عبتوذفحت

رقم 32 عميرا والحبيس بفنالمين 

 ERRACHIDIA ،52000 ، وذرشات ة

وملغرب

 STE MOROCC GEOTRAVEL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

 CENTRE اعنفون م رهي والجتميعي

 DOUAR KARIANE MIRAZZANE

 RISSANI 52450 ERRACHIDIA

.MAROC

تغاير تسماة وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

57ا11 

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نم   2022 أبريل   30 في  وملؤرخ 

 STE« من  وذشركة  تسماة  تغاير 

 STE« إلى »MOROCC GEOTRAVEL

 MOROCCAN LAPIDARY ART

. »SARL

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 295.

1232I
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fidmanar

THE VIP
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

إضيفة تسماة نجيرية أا شحير 

fidmanar

113 شيرع عبت وذكريم ولخطيبي 

عميرا وملهنتز رقم د ش ة رقم 7 

وذطيبق وذتيني مروكش ، 0000ا، 

marrakech maroc

THE VIP »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: عميرا 

سيبيم 2 زواية شيرع محمت ولخيمس 

ا شيرع مفالي ولحسن - 0000ا 

مروكش وملغرب.

»إضيفة تسماة نجيرية أا شحير«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

.5259

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
ن رر   2022 أبريل   25 في  وملؤرخ 

إضيفة شحير نجيري ذلشركة اهف:

PURPLE

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 135888.

1233I

وئتميتاة حلب ذالستشيرا

FK BUILDING 
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

وئتميتاة حلب ذالستشيرا

اا زت ة عمر بن ولخطيب. برشات ، 

26100، برشات وملغرب

 FK BUILDING شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي وذرقم ا6 
زت ة عبت هللا وملت فني وذطيبق 01 

وذش ة 02وذتوروذباضيء - 20090 

وذتوروذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2711ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل  ا1 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 FK  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BUILDING

منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري_أشغيل عيمة.

عنفون ومل ر والجتميعي : وذرقم ا6 

 01 وذطيبق  وملت فني  هللا  عبت  زت ة 

 20090  - 02وذتوروذباضيء  وذش ة 

وذتوروذباضيء وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات فجرين عبت وذصمت : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا صفكري ملايء : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذصمت  عبت  فجرين  وذسات 

 21600 أمين  نجزئة   28 عنفوته و) 

برشات وملغرب.

عنفوته و)  ملايء  صفكري  وذساتا 

برشات   21600 وذبرن يل  18نجزئة 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذصمت  عبت  فجرين  وذسات 

 21600 أمين  28نجزئة  عنفوته و) 

برشات وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 823638.

1234I

ASB AUDIT

 MAROC INTER
SURVEILLANCE

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة

ASB AUDIT
ح فل محمت ولخيمس أ وذطيبق ب 
وذش ة 02ا شيرع أ ت بي عمرون 
- 20000 وذتور وذباضيء وملغرب ، 

20250، وذتور وذباضيء وملغرب
 MAROC INTER SURVEILLANCE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي : 357، 
شيرع محمت ولخيمس، وذطيبق 

وألال، مسيحة 2/ أ - 50ا20 وذتور 
وذباضيء وملغرب.

نحفيل ومل ر والجتميعي ذلشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

709ا0ا.
بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
وملؤرخ في 31 ميرس 2022 نم نحفيل 
ومل ر والجتميعي ولحيلي ذلشركة من »: 
357، شيرع محمت ولخيمس، وذطيبق 
وذتور  50ا20   - أ   /2 مسيحة  وألال، 
 ، »مبنى  ب)  إلى  وملغرب«  وذباضيء 
زواية   ، ب   /701 مكتب   7 وذطيبق 
محمت  اشيرع  بيعمرون  آ ت  شيرع 
 - وذسفدوء  وذصخفر  حي  ولخيمس، 

20120 وذتور وذباضيء وملغرب«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 17 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم ا32ا82.
1235I

مجبر عبتوذفحت

 SOCIETE MOROCCO
GEOTRAVEL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة

مجبر عبتوذفحت
رقم 32 عميرا والحبيس بفنالمين 

 ERRACHIDIA ،52000 ، وذرشات ة
وملغرب

 SOCIETE MOROCCO
GEOTRAVEL »شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات«

 CENTRE :اعنفون م رهي والجتميعي
 VILLAGE HASSI LABIAD

 MERZOUGA BP 80 RISSANI
.52450 RISSANI MAROC

»مالءمة وذنظيم وألسي�سي ذلشركة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

57ا11.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

وملؤرخ في 30 أبريل 2022
وألسي�سي  وذنظيم  مالءمة  ن رر 

ذلشركة مع م تضايت وذ يتفن:  
 Mise à jour des statuts

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 295.
1236I

BUREAU SALAM

MARIE DE PECHE
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
رفع رأسميل وذشركة

BUREAU SALAM
شيرع وألمير مفالي عبت هللا عميرا 
27 رقم مكتب B3 وذطيبق وذسفلي 
وذحافن ، 70000، وذحافن وملغرب
MARIE DE PECHE شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وملسيرا 
ولخضروء شيرع 20 غشت رقم 3اا1 

وملر�سى وذحافن - 70002 وذحافن 
وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

0751ا.
وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 
رفع  نم   2022 ميي   17 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 
من  أي  درهم«   3.900.000«
»000.000.ا  إلى  درهم«   100.000«
ن ت م حصص   : عن طريق  درهم« 

ت ت ة أا عاناة.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   19 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 1398.
1237I

مجبر عبتوذفحت

 STE MOROCCO
GEOTRAVEL

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

رفع رأسميل وذشركة

مجبر عبتوذفحت
رقم 32 عميرا والحبيس بفنالمين 

 ERRACHIDIA ،52000 ، وذرشات ة
وملغرب

 STE MOROCCO GEOTRAVEL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
 CENTRE اعنفون م رهي وإلجتميعي

 VILLAGE HASSI LABIAD
 MERZOUGA BP 80 RISSANI

.52450 RISSANI MAROC
رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
57ا11.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   30 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل  رفع 
 80.000« أي من  درهم«   160.000«
عن  درهم«  »0.000ا2  إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
17 ميي  والبتتوئاة بيذرشات ة بتيريخ 

2022 نحت رقم 295.
1238I

cabinet jdaini

MARO›ROSSMAN
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
MARO›ROSSMAN شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي طريق 

وذسحات ة بحي بني مهتي زكزل بركين 

- 63300 بركين وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

55ا8

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   16

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MARO’ROSSMAN

والستيرود   : غرض وذشركة بإ جيز 

ا وذتصت ر .

طريق   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسحات ة بحي بني مهتي زكزل بركين 

- 63300 بركين وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 330  : ش يري  فسف  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذسات وعروب جميل : 330 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة  0ا3   : نيج  وذسات  يسين 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات ش يري  فسف عنفوته و) 

ومليتاي 28ا65 راسلسهي م ومليتاي.

عنفوته و)  جميل  وعروب  وذسات 
ومليتاي 79ا65 روانهين ومليتاي.

وذسات  يسين نيج عنفوته و) ومليتاي 

53111 بفن ومليتاي ومليتاي.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  جميل  وعروب  وذسات 
ومليتاي 79ا65 روانهين ومليتاي.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي  ا0  بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 2/2022ا2.
1239I

SELECT CONSEIL

ATLAMED CAPITAL
نأسيس شركة وملسيهمة

SELECT CONSEIL
شيرع عبت وملفمن عميرا21ا وذطيبق 
وذروبع رقم16 ، 20360، وذباضيء 

وملغرب
ATLAMED Capital »شركة 

وملسيهمة« 
اعنفون م رهي والجتميعي: 17 زت ة 
سيرية وبن زتام حي بيمليي -، 20300 

وذتوروذباضيء وملغرب
إعالن عن نأسيس » شركة 

وملسيهمة«
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 

3371ا5.
 30 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 
وألسي�سي ذشركة وملسيهمة بيملميزوت 

وذتيذاة:
شكل وذشركة : شركة وملسيهمة .

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ATLAMED Capital
هائة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

نفضاف جميعاة ذل ام وملن فذة.
زت ة   17  : عنفون ومل ر والجتميعي 
 20300  - سيرية وبن زتام حي بيمليي 

وذتوروذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة: 99 سنة.
ايبلغ رأسميل وذشركة 1.000.000 

درهم،
م سم كيذتيلي:

وذسات محمت بسام جيي حكامي 
درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.
وذسات  يسين جيي حكامي : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1  : فهري  في�سي  وملنتصر  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 ATLAMED : 8.499 وذشركة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 ANFA PEQ HOLDING وذشركة

درهم   100 ب امة  حصة   : 500

ذلحصة .

مجلس  أعضيء  أا  وملتصرففن 

وذرقيبة: 

وذسات محمت بسام جيي حكامي 

وذرقيبة  مجلس  رئيس  بصفته و) 

آتفي  مامفزو  شيرع   3 عنفوته و) 

20300 وذتوروذباضيء وملغرب

فهري  في�سي  وملنتصر  وذسات 

وذرقيبة  مجلس  عضف  بصفته و) 

عنفوته و) 12 زت ة سيرا وذطيبق وذروبع 

وذتوروذباضيء   20300 فلفري  فيل 

وملغرب

بصفته و)   ATLAMED وذشركة 

 17 عنفوته و)  وذرقيبة  عضف مجلس 

زت ة سيرية وبن زتام حي بيمليي 20300 

وذتوروذباضيء وملغرب

مروقب أا مروقبي ولحسيبيت :

شبهي  و)بصفته  وحمت  وذسات 

حسيبيت  مروقب  ا  خبير  محيسب 

وملفمن  عبت  شيرع  21ا  عنفوته و) 

وذطيبق  وملفمن  عبت  رييض  وقيمة 

وذروبع وذرقم 16 20360 وذتوروذباضيء 

وملغرب

وألسي�سي  وذنظيم  م تضايت 

نفزيع  ا  والحتايطي  بتكفين  وملتحل ة 

وألربيح :

حجز  والدورا  مجلس  على   جب 

نسبة تحيدل %5 على والقل من وربيح 

وذشركة ذتكفين والحتايطي وذ يتفني 

وجبيري  والمفول  حجز  ال  ب ى 

وذ يتفني  والحتايطي  عنتمي  تجياز 

عشر روس ميل وذشركة

وذحيدي  وذحيم  ذلجمع   مكن 

نأسيس وحتايطايت وخرى

نفزيحهي  وذتي  مكن  والربيح 

تيقص  وذصيفاة  والربيح  من  نتكفن 

ولخسيئر وملتروكمة ا وملبيذغ وملخصصة 

ذالحتايطايت وذ يئمة .
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وملنصفص  ولخيصة  وإلمتايزوت 
عليهي ذكل شخص :

ال  نص وذنظيم وألسي�سي ذلشركة 
على وي ومتايزوت خيصة.

ب بفل  متحل ة  م تضايت 
نففيت  ذهم  وملخفل  وألشخيص 
وألسهم اتحاين جهيز وذشركة وملخفل 

ذه وذبث في طلبيت وذ بفل :
بين  والسهم  بتففيت  يسمو 
وذشركيء ا وفرود وسرتهم حتى وذترجة 

وذتيتاة حسب ومل تضايت وذ يتفتاة
وخر  خضع  نففيت ذشخص  كل 

اجفبي ملصيدقة وملجلس والدوري .
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 0ا2ا82.

1240I

NOUA DREAM IMMO

NOUA DREAM IMMO
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

NOUA DREAM IMMO
77 زت ةمحمت سماحة وذطيبق 10 
ش ة 57 وذتوروذباظيء وذتوروذباظيء، 

20000، وذتوروذباظيء وملغرب
NOUA DREAM IMMO شركة 

لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 77 زت ة 
محمت سماحة وذطيبق 10 وذش ة 
57 - 20000 وذتور وذباظيء وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
2871ا5

 20 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميرس 
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 NOUA : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.DREAM IMMO
بنيءشروء   : غرض وذشركة بإ جيز 
باع انأجير وذح يروت ذتح اق وذترايج 
صنيعاة  محتوت  وذح يري.وستئجير 
ملختلف  دروسة  تشيات  .نصمام 
أعميل وذصرف وذصحي..ابشكل أعم 
وذتجيرية  وذح يرية  وذحملايت  جماع 
وملتصلة مبيشرا أا غير مبيشرا بأي 

من والشايء وملتكفرا وعاله.
زت ة   77  : عنفون ومل ر والجتميعي 
محمت سماحة وذطيبق 10 وذش ة 57 

- 20000 وذتور وذباظيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
حصة   1.000  : رباع  تفا  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات تفا رباع عنفوته و) 0ا زت ة 
وذباظيء  وذتور   20000 بفذف  ذفور حي 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات تفا رباع عنفوته و) 0ا زت ة 
وذباظيء  وذتور   20000 بفذف  ذفور حي 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 12 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم -.
1241I

مينا2سيرفي فتص

مان24سيرفايونص
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مينا2سيرفي فتص
حي وذسالم 01 بلفك ب رقم 93 

وذسميرا ، 70000، وذسميرا وملغرب
مينا2سيرفي فتص شركة لوت 
مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي وذسالم 

ste. - 01 بلفك ب رقم 93 وذسميرا

man.net@gmail.com وذسميرا 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

2677

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   29

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

مينا2سيرفي فتص.

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

مزواذةأعميل ولحروسة ات ل وألمفول.

حي   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذسالم 01 بلفك ب رقم 93 وذسميرا - 

ste.man.net@gmail.com وذسميرا 

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا حاجب منكفر عنفوته و) 

 93 رقم  ب  بلفك   01 وذسالم  حي 

70000 وذسميرا وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا حاجب منكفر عنفوته و) 

 93 رقم  ب  بلفك   01 وذسالم  حي 

70000 وذسميرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

أبريل   06 والبتتوئاة بيذسميرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 81/2022.

1242I

خبرا  وذشرق

BOUCHOUICHA CAR
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

خبرا وذشرق

9ا شيرع وذبكيي ذهبال وقيمة رييض 

وملت نة ش ة رقم 3 بركين 9ا شيرع 

وذبكيي ذهبال وقيمة رييض وملت نة 

ش ة رقم 3 بركين، 699، بركين 

وملغرب

BOUCHOUICHA CAR شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي كروج 

  ع بشيرع بئر زرون رقم 16 وذطيبق 

وذثيذث حي ولحسني بركين - 63300 

بركين وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

73ا8

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.BOUCHOUICHA CAR

كروء   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذسايروت بتان سيئق.

كروج   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذطيبق   16   ع بشيرع بئر زرون رقم 

 63300  - وذثيذث حي ولحسني بركين 

بركين وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 BOUCHOUICHA CAR وذشركة

درهم   100 ب امة  حصة   : 1.000

ذلحصة .

وذسات عبت وذ يدر وذحسري : 500 

ب امة 100 درهم.
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وذحرا�سي  بن  وذبشير  وذسات 
بفشفيشة : 500 ب امة 100 درهم.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذحسري  وذ يدر  عبت  وذسات 
بركين   63300 بركين  عنفوته و) 

وملغرب.
وذحرا�سي  بن  وذبشير  وذسات 
 0000 نفنس  عنفوته و)  بفشفيشة 

نفنس نفنس.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذساتا و مين مهتواي عنفوته و) 
 63300 داور بني مهتي زكزل بركين 

بركين وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  ببركين  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 259/2022.
1243I

STE ARFALUNOFR SARL AU 

STE ARFALUNOFR SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

STE ARFALUNOFR SARL AU
وملحل 1 رقم 135 مرجين 1 وذشطر 2 

مكنيس ، 50000، مكنيس وملغرب
 STE ARFALUNOFR SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 
وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 1 
رقم 135 مرجين 1 وذشطر 2 مكنيس 

- 50000 مكنيس وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
56191

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.ARFALUNOFR SARL AU
والشغيل   : غرض وذشركة بإ جيز 

وملختلفة.
 1 وملحل   : عنفون ومل ر والجتميعي 
رقم 135 مرجين 1 وذشطر 2 مكنيس 

- 50000 مكنيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : عرفياي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت عرفياي عنفوته و) 
رقم 135 مرجين 1 وذشطر 2 مكنيس 

50000 مكنيس وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت عرفياي عنفوته و) 
رقم 135 مرجين 1 وذشطر 2 مكنيس 

50000 مكنيس وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بمكنيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1827.
1244I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

SARALU
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

رفع رأسميل وذشركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
SARALU شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي وذطيبق 
وألر�سي نجزئة رييض وذايسمين 

وذ طحة 97اس وملتجر 1 طريق عين 
وذش ف - 30000 فيس وملغرب.

رفع رأسميل وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
8551ا.

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
رفع  نم   2022 ميي   12 في  وملؤرخ 
قتره  بمبلغ  وذشركة  رأسميل 
»00.000ا درهم« أي من »100.000 
عن  درهم«   500.000« إلى  درهم« 
أا  ت ت ة  حصص  ن ت م   : طريق 

عاناة.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 19 ميي 2022 

نحت رقم 2223.

1245I

مستيمنة شيمة

MD ET HN IMMOBILIER
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مستيمنة شيمة
شيرع وملسيرا رقم 2ا1 وذطيبق والال 

وذنيظفر شيرع وملسيرا رقم 2ا1 
وذطيبق والال وذنيظفر، 62000، 

وذنيظفر وملغرب
MD ET HN IMMOBILIER شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 

وذبستين رقم ا17 وذنيظفر - 62000 
وذنيظفر وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
109ا2

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   16
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 MD ET : وإلقتضيء بمختصر تسماتهي

.HN IMMOBILIER
منحش   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

ع يري
وذتجزئة ا باع والرو�سي
وذتصت ر ا والستيرود.

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
وذبستين رقم ا17 وذنيظفر - 62000 

وذنيظفر وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 200.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : وذطب ي  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 1.000  : طاب ي  حسن  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
 10000  : وذطب ي  محمت  وذسات 

ب امة 100 درهم.
 10000  : طاب ي  حسن  وذسات 

ب امة 100 درهم.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذطب ي  محمت  وذسات 
حي وذسحيدا رقم 16 سلفون وذنيظفر 

62000 وذنيظفر وملغرب.
عنفوته و)  طاب ي  حسن  وذسات 
حي وذسحيدا رقم 15 سلفون وذنيظفر 

62000 وذنيظفر وملفرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذطب ي  محمت  وذسات 
حي وذسحيدا رقم 16 سلفون وذنيظفر 

62000 وذنيظفر وملغرب
عنفوته و)  طاب ي  حسن  وذسات 
حي وذسحيدا رقم 15 سلفون وذنيظفر 

62000 وذنيظفر وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بيذنيضفر  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 753.
1246I

soconani

سايس كلوبال سرفيس
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

soconani
 LOTS SALAM LOT N B 36 RTE

 DE SEFROU LOTS SALAM
 LOT N B 36 RTE DE SEFROU،

30000، fes maroc
سييس كلفبيل سرفيس 
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شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 27 ب 

سالم 1 طريق صفرا فيس - 30000 

فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

91ا72

 18 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

وإلقتضيء بمختصر تسماتهي : سييس 

كلفبيل سرفيس.

غرض وذشركة بإ جيز : مستفدع ا 

مفزع وذحمالت وذن ت ة 

وذ ياضيت.

ب   27  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

سالم 1 طريق صفرا فيس - 30000 

فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

500 حصة   : وذساتا احلي ومانة 

ب امة 50.000 درهم ذلحصة .

 500  : وحمت  وذتريفش  وذسات 

حصة ب امة 50.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ومانة  احيي  وذساتا 
زت ة والرجنتين وقيمة ولخير 2 وذزهفر 

30000 فيس وملغرب.

وذسات وذتريفش وحمت عنفوته و) 
وسميعال  حي   128 رقم   23 زت ة 

مكنيس 3500 مكنيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ومانة  احيي  وذساتا 
زت ة والرجنتين وقيمة ولخير 2 وذزهفر 

30000 فيس وملغرب.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 06 ميي 2022 

نحت رقم 0311122010027ا.
1247I

»MIPROS«

»MIPROS«
إعالن متحتد وذ روروت

»MIPROS«
 Rue Bouji, n°13, El Jadida ،
000ا2، وذتور وذباضيء وملغرب

»MIPROS« »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: زت ة 
بفجين وذرقم 13، ولجت تا - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
9ا59.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
2009 نم ونخيل  07 غشت  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
تحاين وذسات أحمت ونابر كمسير احات 
وذساتنين:  وست يذة  بحت  ذلشركة 
قريش  اأمانة  نغفم  وذزهروء  فيطمة 
انففيتهن جماع حصصهن في وذشركة 

ذلسات أحمت ونابر.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
وذذي  نص   :6-7-15 رقم  بنت 
وذبنفد ولخيصة بحصص  على مي لي: 

وذشركيء امسير وذشركة
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 17 غشت 

2009 نحت رقم 8ا91.
1248I

ڨيتفناك

ڨانوتيك
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

ڨيتفناك
رقم 9 وذطيبق 3 وقيمة 19 شيرع 

مفالي وسميعال ، 90000، طنجة 
وملغرب

ڨيتفناك شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 9 

طيبق 3 وقيمة مفالي وسميعال رقم 

ا1 شيرع مفالي وسميعال - 90000 

طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   06

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

ڨيتفناك.

وذبرمجة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذكمبافنر  اأنشطة  اوالستشيروت 

وألخرى..
 9 رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وقيمة مفالي وسميعال رقم   3 طيبق 

 90000  - ا1 شيرع مفالي وسميعال 

طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات وذفنا ي محمت : 50 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

حصة   50  : وذسات وذصيبر  حيى 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  محمت  وذفنا ي  وذسات 
رقم 22 وذطيبق 3 زت ة وذشهات محمت 

طنجة   90000 ستيتف نجزئة سلامة 

وملغرب.

عنفوته و)  وذصيبر  حيى  وذسات 
رقم 176 متخل 15 وتي�سي 32 ساتي 

وذباضيء  وذتور   20630 وذبرتف�سي 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  هشيم  سحات  وذسات 
عثمين  ساتي   19 بلفك  2ا  رقم 

20700 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   12 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 121ا.

1249I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

RR010
إعالن متحتد وذ روروت

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger وملغرب
RR010 »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا«
 PLACE :اعنفون م رهي والجتميعي
 ROUDANI RUE LA SENA RES
 BEETHOVEN 2 3 EME ETAGE
 N°82 TANGER - - TANGER

.MAROC
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
.120239

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 21 أكتفبر 2021 نم ونخيل 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
وذتغاير من وذتفقاع وملشترك ذلمت رين 

إلى وذتفقاع وملنفصل
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
بنت رقم ا1: وذذي  نص على مي لي: 
وذتغاير من وذتفقاع وملشترك ذلمت رين 
وذسات  يسين  إلى وذتفقاع وملنفصل: 

وذفكالي اوذسات رضفون وذفكالي 
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
فبرو ر  ا1  بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 09ا1.

1250I
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FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF

LOUSITRAVAUX
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FIDUCIAIRE DE SAFI »FIDUSAF
 2RUE KHADIR GHAILANE SAFI

، 46000، SAFI MAROC
LOUSITRAVAUX شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 
وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم 252 
مكرر وذطيبق وذسفلي حي وهريال 
وذسبت كزاذة - 6000ا وسفي 

وملغرب
نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
12801

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   27
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.LOUSITRAVAUX
م يال   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وشغيل وذبنيء ا وعميل متنفعة
نيجر مفود وذبنيء.

عنفون ومل ر والجتميعي : رقم 252 
وهريال  حي  وذسفلي  وذطيبق  مكرر 
وسفي  6000ا   - كزاذة  وذسبت 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : عبت هللا  وذف�سي  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات وذف�سي عبت هللا عنفوته و) 

وسفي  6000ا  تكي  وذكروكرا  داور 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات وذف�سي عبت هللا عنفوته و) 

وسفي  6000ا  تكي  وذكروكرا  داور 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بآسفي بتيريخ - نحت رقم -.

1251I

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة درعة نيفاالذت ملح ة 

ارزوزوت

 SOCIÉTÉ »TDC-MED « SARL

AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

وملركز ولجهفي ذالستثمير لجهة درعة 

نيفاالذت ملح ة ارزوزوت

شيرع مفالي رشات عميرا دودس 

وذطيبق والال ارزوزوت، 5000ا، 

ارزوزوت وملغرب

 SOCIÉTÉ »TDC-MED « SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي داور نيجتا 

/مصلى نرماكت - 5000ا ارزوزوت 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

11953

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   17

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
.SOCIÉTÉ »TDC-MED « SARL AU
وذبنيء   *  : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوالشغيل وملختلفة .
داور   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
5000ا   - نرماكت  /مصلى  نيجتا 

ارزوزوت وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : محمت  بفمكرد  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  محمت  بفمكرد  وذسات 
داور نيجتا نرماكت 5000ا ارزوزوت 

وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  محمت  بفمكرد  وذسات 
داور نيجتا نرماكت 5000ا ارزوزوت 

وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 بتيريخ  بفرزوزوت  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 199.

1252I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

KHALIJ TANJA TRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

ESPACE COMPTA ET CONSEIL
8 شيرع فيس وذطيبق وألال رقم 1 ، 

90000، طنجة وملغرب
KHALIJ TANJA TRANS شركة 

لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي ا زت ة 
اود سفيقس وذطيبق وألر�سي رقم 
1 نجزئة وذنصر - 90000 طنجة 

وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.96913

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 

نمت   2021 دجنبر  ا1  في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :

نففيت وذسات  ا) وتصيف جرجفر 

أصل  من  وجتميعاة  حصة   333
1.000 حصة ذفيئتا وذسات  ا) طيرق 

لخضر بتيريخ ا1 دجنبر 2021.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253696.

1253I

SAGEST

LINA BREACK
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

LINA BREACK شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي قطحة رقم 

151 نجزئة وسميء طريق عين ش ف 

- 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72611

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   25

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 LINA  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

.BREACK

غرض وذشركة بإ جيز : م هي.
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قطحة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
عين  طريق  وسميء  نجزئة   151 رقم 

ش ف - 30000 فيس وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 1.000  : خفية  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت خفية عنفوته و) داور 
صفرا  وقفرور  وغبيذفو  هللا  عبت  بني 

31000 صفرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت خفية عنفوته و) داور 
صفرا  وقفرور  وغبيذفو  هللا  عبت  بني 

31000 صفرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
وذتجيرية بفيس بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم ا261.
1254I

ADIB SAID

CETUS PRO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

حل شركة

ADIB SAID
 HAY MY ABDELLAH RUE 287
 NR 50 AIN CHOK ، 25000،

CASABLANCA Maroc
CETUS PRO شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا في طفر وذتصفاة)
اعنفون م رهي وإلجتميعي زت ة 8 
وذرقم 33-35 وملنط ة وذصنيعاة 

نجزئة زكرييء حي وإلتيرا عين وذشق 
adib.said@ - وذتور وذباضيء

.hotmail.com Casablanca Maroc
حل شركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
. 581791

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
2021 ن رر حل  17 دجنبر  وملؤرخ في 
وملحتادا  وملسؤاذاة  لوت  شركة 
رأسميذهي  مبلغ   CETUS PRO

م رهي  اعنفون  درهم  00.000ا 

 33-35 وذرقم   8 زت ة  وإلجتميعي 

زكرييء  نجزئة  وذصنيعاة  وملنط ة 

حي وإلتيرا عين وذشق وذتور وذباضيء 

 adib.said@hotmail.com  -

Casablanca Maroc تتاجة ل : عتم 

نح اق وذهتف.

 8 ا حتد م ر وذتصفاة ب زت ة 

وذصنيعاة  وملنط ة   33-35 وذرقم 

وذشق  وإلتيرا عين  حي  نجزئة زكرييء 

adib.said@  - وذباضيء  وذتور 

 .hotmail.com Casablanca Maroc

ا عين:

مرتي�سي محمت كريم ا  وذسات ا) 

عنفوته و) نجزئة وإلسميعلاة رقم 25 

adib.said@hotmail. كيذاففرتاي 

كمصفي   com Casablanca Maroc

 ا) ذلشركة.

ولحتاد  وإلقتضيء  اعنت   

وملخفذة  وذصالحايت  على  وملفراضة 

نبلاغ  محل  ا  وملخيبرا  محل  ذهم 

وذح فد ا وذفثيئق وملتحل ة بيذتصفاة 

وملنط ة   33-35 وذرقم   8 زت ة   :

وإلتيرا  حي  زكرييء  نجزئة  وذصنيعاة 

عين وذشق وذتور وذباضيء

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

 ني ر 2022 نحت رقم 930ا3 .

1255I

إئتميتاة فاتميس

KETSIS-SARL
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

إئتميتاة فاتميس

160 شيرع مرس وذسلطين 

وذتووذباضيء ، 20120، 

وذتوروذباضيء وملغرب

KETSIS-SARL شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي عرسة دور 

بفعزا بن عبات متجر 6 - 27223 

وذتور وذباضيء وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
0305ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   29
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.KETSIS-SARL
وذتطفير   : بإ جيز  غرض وذشركة 

وذح يري.
عرسة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
دور بفعزا بن عبات متجر 6 - 27223 

وذتور وذباضيء وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذساتا ذالى وذكتيني : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
 500  : وذكتيني  سلمى  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
عنفوته و)  وذكتيني  ذالى  وذساتا 
وتفي  وذهيدي  وملحاط  شيرع   28 رقم 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
وذساتا سلمى وذكتيني عنفوته و) 
وتفي  وذفذات  شيرع خيذت بن   15 رقم 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عنفوته و)  وذكتيني  ذالى  وذساتا 
وتفي  وذهيدي  وملحاط  شيرع   28 رقم 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
وذساتا سلمى وذكتيني عنفوته و) 
وتفي  وذفذات  شيرع خيذت بن   15 رقم 

20000 وذتور وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 15 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

أبريل 2022 نحت رقم 821237.
1256I

FIDUSCAL

 ذف بيلي كفرمي

LE PALET GOURMET
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
قفل وذتصفاة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

 LE PALET« ذف بيلي كفرمي 

GOURMET« شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي : نجزئة 

جميرا زواية وبنف وذنفيس ا وبف سلت 

والتتذ�سي وذطيبق والر�سي متجر رقم 

ا وملحيريف - 20330 وذتور وذباضيء 

وملغرب.

قفل وذتصفاة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

.382877

وذفحات  وذشريك  قرور  بم ت�سى 

ن رر   2022 أبريل   18 في  وملؤرخ 

 LE PALET« كفرمي  بيلي  ذف  حل 

GOURMET« شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات مبلغ 

اعنفون  درهم   100.000 رأسميذهي 

م رهي وإلجتميعي نجزئة جميرا زواية 

والتتذ�سي  سلت  وبف  ا  وذنفيس  وبنف 

وذطيبق والر�سي متجر رقم ا وملحيريف 

- 20330 وذتور وذباضيء وملغرب تتاجة 

ذتفقف وذنشيط وذتجيري ذلشركة .

ا عين:

ا  سحفدي  رجيء  وذسات ا) 

 1 ط  والخفا  زت ة  ا1  عنفوته و) 

وذتور   20250  1 وذباضيء  وذتور  ش 

وذباضيء وملغرب كمصفي  ا) ذلشركة.

ا قت نم ونح يد ولجمحاة ولختيماة 

نجزئة  افي   2022 أبريل   18 بتيريخ 

جميرا زواية وبنف وذنفيس ا وبف سلت 

والتتذ�سي وذطيبق والر�سي متجر رقم 

وذتور وذباضيء   20330  - وملحيريف  ا 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 19 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 697ا82.
1257I

 MOGADOR           مغيدارمنجمنة سستـام

MANGEMENT SYSTEM SARL

ميلتي سيرڨيس امسور  
 MULTI SERVICE  ش.م.م

AMASSOUR  SARL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

مغيدارمنجمنة سستـام 
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
ش ة رقم 10 وذطيبق وألال وذتجزئة 

ا منيزل دوروذطيذب 100اا 
وذصفيرا ش ة رقم 10 وذطيبق وألال 
وذتجزئة ا منيزل دوروذطيذب 100اا 
 ESSAOUIRA ،وذصفيرا، 100اا

MAROC
مالتي سيرڨيس ومسفر ش.م.م 

 MULTI SERVICE AMASSOUR
SARL شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي زينيت 
بيزتيس صفنر شيرع مفسلام نجزئة 
بفكير،وذطيبق وذثيذث ش ة رقم ا1 
بيب دكيذة مروكش   عنت وذشركة 

» شافي كفنسيي« - 0000ا مروكش 
وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3اا125

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
مالتي   : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

 MULTI ش.م.م  ومسفر  سيرڨيس 
. SERVICE AMASSOUR SARL

: م يال في  غرض وذشركة بإ جيز 
أعميل وذبنيء اوإلنشيءوت وملختلفة 

ت ل وذبضيئع لحسيب وذغير .
زينيت   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
بيزتيس صفنر شيرع مفسلام نجزئة 
ا1  رقم  وذثيذث ش ة  بفكير،وذطيبق 
 « عنت وذشركة  بيب دكيذة مروكش   
مروكش  0000ا   - كفنسيي«  شافي 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
510 حصة   : وذسات محمت ولخز 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
90ا   : كلمة  وذكريم  عبت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات محمت ولخز عنفوته و) داور 
وذصفيرا  وقلام  واتيغي  آذرايسيت 

000اا وذصفيرا وملغرب.
وذسات عبت وذكريم كلمة عنفوته و) 
داور وذحضيمنة وكرض وقلام وذصفيرا 

000اا وذصفيرا وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات محمت ولخز عنفوته و) داور 
وذصفيرا  وقلام  واتيغي  آذرايسيت 

000اا وذصفيرا وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   16 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5186.
1258I

CONSEILS EVERNAGE

A.Y PRESTIGE AUTO
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

A.Y PRESTIGE AUTO شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي رقم ا17 

مكرر وملسير وملنط ة وذصنيعاة 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

287ا12

ا1  في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 A.Y  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. PRESTIGE AUTO

-سايروت   : غرض وذشركة بإ جيز 

غاير  قطع  أا  إكسسفوروت   نيجر 

ذلسايروت).

-إصالح وذسايروت.

أا  اوذتصت ر  نيجر  -والستيرود 

اساط أدوء)..
رقم   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

ا17 مكرر وملسير وملنط ة وذصنيعاة 

مروكش - 0000ا مروكش وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

حصة   500  : بحمير  علي  وذسات 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا تزهة بلكيش : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

حي  عنفوته و)  بحمير  علي  وذسات 
زوكفرا  7050ا  زوكفرا  وكتز  وسلام 

وملغرب.

عنفوته و)  بلكيش  تزهة  وذساتا 

نجزئة وذزهرا 02 وذرقم 110 نمالذت 

وذ لحة 0000ا مركش وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

حي  عنفوته و)  بحمير  علي  وذسات 

زوكفرا  7050ا  زوكفرا  وكتز  وسلام 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   17 بتيريخ  بمروكش  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 5268.

1259I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

HOLBOX
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO sigle A2CM sarl

شيرع فيس ، ركن وبن طفال ، إقيمة 

د يمفتت، وذطيبق وألال ، مكتب رقم 

3 ، 90000، طنجة وملغرب

HOLBOX شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي بني مكيدا 

طريق ركييع نجزئة وملجت رقم ا58 

مكتب في وذطيبق والر�سي طنجة - 

90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127321

 25 في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.HOLBOX

والنحيش   : غرض وذشركة بإ جيز 

وذح يري.

عنفون ومل ر والجتميعي : بني مكيدا 

ا58  رقم  وملجت  نجزئة  ركييع  طريق 

 - طنجة  والر�سي  وذطيبق  في  مكتب 

90000 طنجة وملغرب.
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أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 
وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 
درهم، م سم كيذتيلي:

 KG HOLDING : 50 وذشركة 
حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 SAFIELLA HOLDING : وذشركة
50 حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
 KG HOLDING وذشركة 
وسميعال  مفالي  شيرع  عنفوته و) 
 22 رقم  وسميعال  مفالي  إقيمة 

وذطيبق 19 90000 طنجة وملغرب.
 SAFIELLA HOLDING وذشركة 
وسميعال  مفالي  شيرع  عنفوته و) 
 22 رقم  وسميعال  مفالي  إقيمة 

وذطيبق 19 90000 طنجة وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات جرور خيذت عنفوته و) شيرع 
 93000 نطفون  ا9  رقم  وذ نطرا 

نطفون وملغرب
وذسات حيمات عزاز عنفوته و) حي 
وذبرتص نجزئة وذنرجس شيرع وذلامفن 
رقم 6ا طنجة 90000 طنجة وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   18 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253809.
1260I

FISCAL & LEGAL TEAM

انيفاي بوسط
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

FISCAL & LEGAL TEAM
 RUE TAHA HOUCINE 5EME 3
 ETAGE QUARTIER GAUTHIER،
20060، CASABLANCA MAROC

وتافيي بفسط شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات
اعنفون م رهي وإلجتميعي 131 
شيرع أتفي إقيمة أزير مكتب رقم 

11B- وذتور وذباضيء - 20000 وذتور 
وذباضيء وململكة وملغرباة

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 
محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
3367ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   18
مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 
وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 
وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
: وتافيي  وإلقتضيء بمختصر تسماتهي 

بفسط.
دروسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
انفزيع  اتسفيق  انطفير  اإنشيء 
أا  وذبرومج  أا  وإلتترتت  نطبا يت 
ولختميت  أا  وذكمبافنر  أتظمة 
وملتحل ة بمجيل وإلتترتت اوالنصيالت 

اوملحيلجة وإلذكتراتاة ذلبايتيت..
 131  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
 -11B شيرع أتفي إقيمة أزير مكتب رقم
وذتور وذباضيء - 20000 وذتور وذباضيء 

وململكة وملغرباة.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
مبلغ رأسميل وذشركة: 1.080.000 

درهم، م سم كيذتيلي:
وذشركة مجمفعة وتافيي بفسط 
SA : 10.000 حصة ب امة 108 درهم 

ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذشركة مجمفعة وتافيي بفسط 
أستر ت  ومللكة  شيرع  عنفوته و)   SA

92A 1310 ال هفذب بلجاكي.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات فالاب كروفيت عنفوته و) 
إقيمة  وألطل�سي  وملحاط  شيرع 
1ا, عين  3 وذش ة  قصروذنزهة عميرا 

د يب 20220 وذتور وذباضيء وملغرب
عنفوته و)  أكير  فين  نفم  وذسات 
 Dendermonde ، Hekkestraat ،

9200 13 بلجاكي بلجاكي

عنفوته و)  ذابيرت  هينس  وذسات 
Oud-Heverlee, Onze-Lieve-
بلجاكي   Vrouwstraat, 8 3050

بلجاكي
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 18 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 58اا82.
1261I

Audimi

PEPINIERE MARAYA
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

تغاير نشيط وذشركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

PEPINIERE MARAYA شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي والجتميعي 58, شيرع 
أتفول, وذتار 2 ,رقم 5. - 20000 

وذتور وذباضيء وملغرب.
تغاير نشيط وذشركة

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.352923

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نم   2022 أبريل   21 في  وملؤرخ 
»م يال  من  وذشركة  نشيط  تغاير 
وذزروعي  »وذتشغال  إلى  وذبسينين« 

اإتتيج وذنبينيت وذزروعاة«.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 819ا82.
1262I

JBE PARTNERS

NORTHWALL
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

JBE PARTNERS
 14RUE LAFAYETTE IMMB

 CONTINENTAL ETG 5 APPT 47
TANGER ،90000 ، وملغرب
NORTHWALL شركة لوت 

مسؤاذاة محتادا لوت وذشريك 

وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي 5 شيرع 

وبن نيشفين وذطيبق وذثيني رقم 3 - 

90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

9ا1272

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   26

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NORTHWALL

وذترايج   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اننفاذ  انصمام  ادروسة  وذح يري 

وألعميل وملختلفة.

شيرع   5  : عنفون ومل ر والجتميعي 

 -  3 وبن نيشفين وذطيبق وذثيني رقم 

90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 10.000 وذشركة:  رأسميل  مبلغ 

درهم، م سم كيذتيلي:

 100  : بفجطفي  هيجر  وذساتا 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا هيجر بفجطفي عنفوته و) 

عين  عميرا  غيتتي  مهينمي  شيرع 

طنجة   90000  30 وذش ة   7 وذطيبق 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا هيجر بفجطفي عنفوته و) 

عين  عميرا  غيتتي  مهينمي  شيرع 

طنجة   90000  30 وذش ة   7 وذطيبق 

وملغرب.
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بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   17 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم اا2537.
1263I

FIDUCIAIRE ZERROUKI

G2M SERVICES
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

FIDUCIAIRE ZERROUKI
 36RUE DE CASABLANCA APT.2

 BP 577 OUJDA PRINCIPALE،
60000، OUJDA MAROC

G2M SERVICES شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي زواية زت ة 
وذزالقة ا شيرع ساتي محمت بن 
عبتهللا رقم 5 وذطيبق 2 - 60000 

اجتا وملغرب
نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

39377
في  مؤرخ  حر  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   09
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 G2M  : بمختصر تسماتهي  وإلقتضيء 

. SERVICES
أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
ا  وذسبيكة  ا  وذكهربيئاة  وذتركابيت 

أعميل وذتركابيت وألخرى
وذحيملة  وذات  نأجير  نشيط 

وملتخصصة
وذتجيرا. .

زواية   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ا شيرع ساتي محمت  وذزالقة  زت ة 
بن عبتهللا رقم 5 وذطيبق 2 - 60000 

اجتا وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

ا33   : وذسات ولخلفياي مصطفى 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

333 حصة   : وذساتا مفدني افيء 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

وذساتا وألكحل ذالى : 333 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

مصطفى  ولخلفياي  وذسات 

شيرع عبتهللا وذشفشياني  عنفوته و) 

 3 عميرا  ولخضروء  وألرصفة  وقيمة 

اجتا   60000  7 وذش ة   3 وذطيبق 

وملغرب.

عنفوته و)  افيء  مفدني  وذساتا 
 163 رقم   01 ولحايا  عين  نجزئة 

12050 وذصخيروت وملغرب.

عنفوته و)  ذالى  وألكحل  وذساتا 
 6 ش ة   6 زت ة أحمت بنحبفد عميرا 

وذ بيبيت 10100 وذربيط وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

مصطفى  ولخلفياي  وذسات 

شيرع عبتهللا وذشفشياني  عنفوته و) 

 3 عميرا  ولخضروء  وألرصفة  وقيمة 

اجتا   60000  7 وذش ة   3 وذطيبق 

وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفجتا بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 703.

1264I

 Groupe Management de                         

Compétence S.A.R.L (A-U

SERVICE MAIL RICHTUNG
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 Groupe Management de 

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شيرع ولحريري، وذطيبق وذثيذت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة وملغرب

 SERVICE MAIL RICHTUNG

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي وملحل 

وذتجيري رقم 7, وذكيئن وذطيبق 

وذثيذث زت ة وبي عيمر رقم 95, 

والدريساة 1 طنجة - 90000 طنجة 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

127229

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. SERVICE MAIL RICHTUNG

نح اق   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

عبر  وإلعالني  وذتسفيق  أنشطة 

وإلتترتت ا وذتجيرا وإلذكتراتاة.

وملحل   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

وذتجيري رقم 7, وذكيئن وذطيبق وذثيذث 
 1 والدريساة   ,95 زت ة وبي عيمر رقم 

طنجة - 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : وملجتاب  وذسات  يسر 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  وملجتاب  وذسات  يسر 
طنجة   10 رقم  ا  زت ة  وذسفوني 

90000 طنجة وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  وملجتاب  وذسات  يسر 
طنجة   10 رقم  ا  زت ة  وذسفوني 

90000 طنجة وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   16 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم ا25371.

1265I

 Groupe Management de                         

Compétence S.A.R.L (A-U

ALILOX AUTO ECOLE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 Groupe Management de 

Compétence S.A.R.L (A-U

5، شيرع ولحريري، وذطيبق وذثيذت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة وملغرب

ALILOX AUTO ECOLE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي ضهير بن 

عايد - 91000 شفشيان وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

95ا1

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2020 ا1  فذافز 

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

. ALILOX AUTO ECOLE

مترسة   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

تحلام وذسايقة .

: ضهير بن  عنفون ومل ر والجتميعي 

عايد - 91000 شفشيان وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

00ا   : وذسات ودريس بن عجابة 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

عجابة  بن  علي  محمت  وذسات 

درهم   100 ب امة  حصة   600  :

ذلحصة.
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اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 
اصفيت امفوطن وذشركيء :

عجابة  بن  ودريس  وذسات 
شيرع محمت ولخيمس حي  عنفوته و) 

وذشرفيء 91000 شفشيان وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
عجابة  بن  علي  محمت  وذسات 
شيرع محمت ولخيمس حي  عنفوته و) 

وذشرفيء 91000 شفشيان وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 07 بتيريخ  بشفشيان  والبتتوئاة 

غشت 2020 نحت رقم 2020/ا7.

1266I

   Groupe Management de Compétence S.A.R.L

A-U

 RESEAU MAROCAIN DU 
SERVICE MEDICAL RMSM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

 Groupe Management de 
Compétence S.A.R.L (A-U

5، شيرع ولحريري، وذطيبق وذثيذت، 
رقم 32 ، 90000، طنجة وملغرب
 RESEAU MAROCAIN DU 
 SERVICE MEDICAL RMSM
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا
اعنفون م رهي وإلجتميعي بني 

ارييغل، حي مزاوك، زت ة 2، رقم 
3 - 90000 طنجة وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 
21ا127

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 أبريل   20
وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:
لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.
عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 
 RESEAU MAROCAIN DU

. SERVICE MEDICAL RMSM

غرض وذشركة بإ جيز : - وملسيعتا 

وذطباة اوذن ل.

في  اوذتتريب  وملشفرا  ن ت م   -

اوالجتميعاة  وذصحاة  وملجيالت 

اوذطباة.

- وذترايج وذطبي اوذصاتالني..

بني   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 3 2، رقم  ارييغل، حي مزاوك، زت ة 

- 90000 طنجة وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 90  : وذبفرقيدي  وذسات  يسين 

حصة ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

وذسات أنس وذبفرقيدي : 10 حصة 

ب امة 1.000 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذبفرقيدي  وذسات  يسين 

عنفوته و) حي وملزاوك، زت ة 2، رقم 3 

90000 طنجة وملغرب.

وذسات أنس وذبفرقيدي عنفوته و) 

أمل  عميرا  وذفذات،  بن  خيذت  شيرع 

ب، طيبق ا، رقم 15 93000 نطفون 

وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات أنس وذبفرقيدي عنفوته و) 

أمل  عميرا  وذفذات،  بن  خيذت  شيرع 

ب، طيبق ا، رقم 15 93000 نطفون 

وملغرب

عنفوته و)  حيفظ  هيجر  وذساتا 

 31000 مركز بئرطم طم بئرطم طم 

صفرا وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   20 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 518ا.

1267I

GESTION ALJANOUB

SUD CREATIVE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

GESTION ALJANOUB
زت ة نطفون حي وذسحيدا عميرا رقم 

2 وذطيبق وذثيذث وذحافن ، 70000، 

وذحافن وملغرب

SUD CREATIVE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي نجزئة 
ولخير رقم 352 وذطيبق والال وذحافن 

- 70000 وذحافن وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

1677ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   23

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 SUD  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.CREATIVE

أعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

وذبنيء ، وذهنتسة وملتتاة ، غرق وآلبير 

احفرهي ، وملبيني وذسكناة اوذصنيعاة 

،أعميل اختميت متحتدا ....

نجزئة   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 
ولخير رقم 352 وذطيبق والال وذحافن 

- 70000 وذحافن وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذساتا ذال وتهى اذت وذرشات : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

 MARIA JOSE TATO وذساتا 

 100 ب امة  حصة   MERA : 500

درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذرشات  اذت  وتهى  ذال  وذساتا 
حي   17 نجزئة وذبركة رقم  عنفوته و) 
70000 وذحافن  مفالي رشات وذحافن 

وملغرب.
 MARIA JOSE TATO وذساتا 
 BILBAO عنفوته و)   MERA
 ESPAGNE 48001 BILBAO

.ESPAGNE
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذرشات  اذت  وتهى  ذال  وذساتا 
حي   17 نجزئة وذبركة رقم  عنفوته و) 
70000 وذحافن  مفالي رشات وذحافن 

وملغرب
 MARIA JOSE TATO وذساتا 
 BILBAO عنفوته و)   MERA
 ESPAGNE 48001 BILBAO

ESPAGNE
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 بتيريخ  بيذحافن  والبتتوئاة 

2022 نحت رقم 16/2022ا1.

1268I

»MIPROS«

»MIPROS«
إعالن متحتد وذ روروت

»MIPROS«
 Rue Bouji, n°13, El Jadida ،
000ا2، وذتور وذباضيء وملغرب

»MIPROS« »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا«

اعنفون م رهي والجتميعي: 13، زت ة 
بفجي، ولجت تا - 000ا2 ولجت تا 

وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2011 فبرو ر   23 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
نم وملصيدقة على ت ل م ر وذشركة 
إلى  ولجت تا  بفجي،  زت ة   ،13 من 
ومل ر ولجت ت 9 مكرر، زت ة محمت بن 
&ن  نجزئة أسميء  ولحيج وذبيرادي، 

ولجت تا.
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انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 
وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم ا: وذذي  نص على مي لي: 
9 مكرر، زت ة   حتد م ر وذشركة ب 
نجزئة  وذبيرادي،  ولحيج  بن  محمت 

أسميء &ن ولجت تا
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ ا2 فبرو ر 

2011 نحت رقم 9ا59.
1269I

هشيم عثميني

STE MOGHLI TRANS
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نففيت حصص

هشيم عثميني
شيرع عمر بن ولخطيب وقيمة ميص 

بيذفميص 2 وذطيبق 3 رقم 77 ، 
90030، طنجة وملغرب

STE MOGHLI TRANS شركة لوت 
وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 17 شيرع 
مف�سى بن تصير 1 وذطيبق رقم 13 

طنجة - 90020 طنجة وملغرب.
نففيت حصص

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري 
.122863

بم ت�سى ولجمع وذحيم وإلستثنيئي 
نمت   2022 فبرو ر   16 في  وملؤرخ 

وملصيدقة على :
مغلي  اوئل  وذسات  ا)  نففيت 
500 حصة وجتميعاة من أصل 500 
حصة ذفيئتا وذسات  ا) لحسن مغلي 

بتيريخ 16 فبرو ر 2022.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
ميي   20 بتيريخ  بطنجة  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 253910.
1270I

»MIPROS«

»MIPROS«
إعالن متحتد وذ روروت

»MIPROS«
 Rue Bouji, n°13, El Jadida ،
000ا2، وذتور وذباضيء وملغرب

»MIPROS« »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«
اعنفون م رهي والجتميعي: 9 مكرر، 
زت ة محمت بن ولحيج وذبيرادي، 
نجزئة وسميء، ولجت تا - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.
بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
وملؤرخ في 31 أكتفبر 2011 نم ونخيل 

وذ روروت وذتيذاة: 
قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 
رأسميل  رفع  على  وملصيدقة  نمت 
درهم   200.000,00 ب امة  وذشركة 
إلى  درهم   100.000,00 من  أي 
300.000,00 درهم عن طريق وألربيح 

وملسجلة برسم وذسنة ومليذاة 2010.
انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 
على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 
مي لي: ٍروسميل وذشركة 300.000,00 
 3000 ل  درهم   100 ب امة  درهم 
وذشريك  وسم  في  إجتميعاة  حصة 

وذفحات وذسات أحمت ونابر.
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
تفتبر   10 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2011 نحت رقم 9ا59.
1271I

»MIPROS«

»MIPROS«
إعالن متحتد وذ روروت

»MIPROS«
 Rue Bouji, n°13, El Jadida ،
000ا2، وذتور وذباضيء وملغرب

»MIPROS« »شركة لوت وملسؤاذاة 
وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 9 مكرر، 
زت ة محمت بن ولحيج وذبيرادي، 
نجزئة وسميء، ولجت تا - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.
»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 
9ا59.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 
نم ونخيل   2013 أبريل   30 وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

رأسميل  رفع  على  وملصيدقة  نمت 

درهم   500.000,00 ب امة  وذشركة 

إلى  درهم   300.000,00 من  أي 

800.000,00 درهم عن طريق وألربيح 

وملسجلة برسم وذسنة ومليذاة 2012.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

على  وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 

مي لي: روسميل وذشركة 800.000,00 

 8000 ل  درهم   100 ب امة  درهم 

وذشريك  وسم  في  إجتميعاة  حصة 

وذفحات وذسات أحمت ونابر

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   30 والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 

2013 نحت رقم 627.

1272I

»MIPROS«

»MIPROS«
إعالن متحتد وذ روروت

»MIPROS«

 Rue Bouji, n°13, El Jadida ،

000ا2، وذتور وذباضيء وملغرب

»MIPROS« »شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا لوت وذشريك وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 9 مكرر، 

زت ة محمت بن ولحيج وذبيرادي، 

نجزئة وسميء، ولجت تا - 000ا2 

ولجت تا وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: -.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

نم ونخيل   2015 10  فتاف  وملؤرخ في 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

رأسميل  رفع  على  وملصيدقة  نمت 

درهم   400.000,00 ب امة  وذشركة 

إلى  درهم   800.000,00 من  أي 

طريق  عن  درهم   1.200.000,00

وألربيح وملسجلة برسم وذسنة ومليذاة 

ا201.

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

وذذي  نص   :6-7 رقم  بنت 

وذشركة  روسميل  مي لي:  على 

 100 ب امة  درهم   1.200.000,00

درهم ل 12.000 حصة إجتميعاة في 

وذسات أحمت  وذفحات  وذشريك  وسم 

ونابر.

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بيلجت تا بتيريخ 15  فتاف 

2015 نحت رقم 9ا59.

1273I

ste united consulting

 PHARMACIE JARDIN DE

TGHAT
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE JARDIN DE

TGHAT شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

 N° 18 اعنفون م رهي وإلجتميعي

 COMPLEXE AL ANDALOUS

 LOTISSEMENT JBEL TGHAT II

OUED FES - FES - 30000 فيس 

وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72615

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 01  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.
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عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 PHARMACIE JARDIN DE TGHAT

غرض وذشركة بإ جيز : 

صاتذاة شروء وذباع.وذتصناع

وذتصت ر اوالستيرود ر وذتسفيق

وذطباة. وملنتجيت  لجماع 

مستحضروت

وملستحضروت  وذتجمال 

وذصاتالتاة

وذنبيناة وذغذوئاة.من أصل

نركابي  أا  تبيتي.حافوني 

ذالستختوم

وذبشري اوذباطري.

 N° 18  : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

 COMPLEXE AL ANDALOUS

 LOTISSEMENT JBEL TGHAT II

فيس   OUED FES - FES - 30000

وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

مبلغ رأسميل وذشركة: 1.500.000 

درهم، م سم كيذتيلي:

 15.000  : وذساتا جسفس مريم 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذساتا جسفس مريم عنفوته و) 

9ا3 حي بتر طريق عين وذسمن  رقم 

فيس 30000 فلس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذساتا جسفس مريم عنفوته و) 

9ا3 حي بتر طريق عين وذسمن  رقم 

فيس 30000 فلس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 2216/2022.

1274I

ste united consulting

 PHARMACIE JINANE AIN

CHKEF
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

نأسيس شركة

ste united consulting

 N° 14 ESPACE SAISS AV DES

FAR FES، 30000، FES MAROC

 PHARMACIE JINANE AIN

CHKEF شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات

 N° 04 اعنفون م رهي وإلجتميعي

 Z 194 LOTIS JINANE 1 AIN

CHKEF FES - 30000 فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72613

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

وذ يتفن  إعتود  نم   2022 01  ني ر 

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

 PHARMACIE JINANE AIN

. CHKEF

صاتذاة   : غرض وذشركة بإ جيز 

شروء وذباع.وذتصناع

وذتصت ر اوالستيرود ر وذتسفيق

وذطباة. وملنتجيت  لجماع 

مستحضروت

وملستحضروت  وذتجمال 

وذصاتالتاة

وذنبيناة وذغذوئاة.من أصل

نركابي  أا  تبيتي.حافوني 

ذالستختوم

وذبشري اوذباطري..

 N° 04 Z : عنفون ومل ر والجتميعي

 194 LOTIS JINANE 1 AIN CHKEF

FES - 30000 فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 900.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

وذسات بنيني وحمت : 9.000 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

وذسات بنيني وحمت عنفوته و) رقم 

فيس   - فيس  اود  حي   12 زت ة   83

30000 فلس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

وذسات بنيني وحمت عنفوته و) رقم 

فيس   - فيس  اود  حي   12 زت ة   83

30000 فلس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

وذتجيرية بفيس بتيريخ 18 ميي 2022 

نحت رقم 2215/2022.

1275I

2AIN GROUPE COMPTA

STE NEARMONNAIE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

2AIN GROUPE COMPTA

 BD MED V 3 EME ETAGE APP

 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC

STE NEARMONNAIE شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي حي رييض 

واالد عايد سفق وذسبت واالد وذنمة 

- 23550 سفق وذسبت وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

385

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   07

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 STE  : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.NEARMONNAIE

 : بإ جيز  وذشركة  غرض 

 COMMISSIONNAIRE GERANT

 D’ENTREPRISE +MD DE

 FOURNITURES +TRANSFERT

.DARENT

عنفون ومل ر والجتميعي : حي رييض 

واالد عايد سفق وذسبت واالد وذنمة - 

23550 سفق وذسبت وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
وملحطياي  وذساتا فيطمة وذزهروء 
درهم   100 ب امة  حصة   500  :

ذلحصة.

وذسات عبت وذحزيز وذحسري : 500 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وملحطياي  وذساتا فيطمة وذزهروء 
عنفوته و) نجزئة وذافسفاة وذرقم 1ا 

بني مالل 23000 بني مالل وملغرب.
وذحسري  وذحزيز  عبت  وذسات 
عنفوته و) حي وملسيرا واالد عايد سفق 
سفق   23550 وذنمة  واالد  وذسبت 

وذسبت وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وملحطياي  وذساتا فيطمة وذزهروء 
عنفوته و) نجزئة وذافسفاة وذرقم 1ا 

بني مالل 23000 بني مالل وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

والبتتوئاة بسفق وذسبت واالد وذنمة 

بتيريخ 18 ميي 2022 نحت رقم 269.

1276I
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Ouahhabi trading

GEDESTRIE COMPANY

إعالن متحتد وذ روروت

Ouahhabi trading

 RUE SEBOU RÉSIDENCE LA

 CHOPE CENTERE 6 EME ETAGE

 ،BUREAU 4 kenitra ، 14000

وذ ناطرا وملغرب

Gedestrie company »شركة لوت 

وملسؤاذاة وملحتادا لوت وذشريك 

وذفحات«

اعنفون م رهي والجتميعي: 15 شيرع 

ولحسن وذثيني وذطيبق 6 وملكتب رقم 

7 - - وذ ناطرا وملغرب.

»إعالن متحتد وذ روروت«

رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري: 

59ا52.

بم ت�سى ولجمع وذحيم والستثنيئي 

ونخيل  نم   2022 ميي   11 في  وملؤرخ 

وذ روروت وذتيذاة: 

قرور رقم 1: وذذي  نص على مي لي: 

إذايس  وذسات  وذشركة  مسير  إقيذة 

عثمين  وذسات  تحاين  ا  وذغربياي 

وذغربياي  وذغربياي ا وذساتا شاميء 

كمساير ن جت ت ن ذلشركة

انبحي ذذذك نم تحت ل م تضايت 

وذنظيم وألسي�سي وذتيذاة: 

بنت رقم ا1: وذذي  نص على مي لي: 

إذايس  وذسات  وذشركة  مسير  إقيذة 

عثمين  وذسات  تحاين  ا  وذغربياي 

وذغربياي  وذغربياي ا وذساتا شاميء 

كمساير ن جت ت ن ذلشركة

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميي   19 والبتتوئاة بيذ ناطرا بتيريخ 

2022 نحت رقم 2106.

1277I

ACCOUNTING & CONSULTING COMPANY

PAYKEL MAROC SARL AU
شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات
نأسيس شركة

 ACCOUNTING & CONSULTING

COMPANY

مكينب وملت نة 3، زت ة أصاال، 

وذطيبق ولخيمس، مكتب رقم 65، 

أطلس وملت نة ولجت ت - فيس. ، 

30000، فيس وملغرب

 PAYKEL MAROC SARL AU

شركة لوت مسؤاذاة محتادا لوت 

وذشريك وذفحات

اعنفون م رهي وإلجتميعي مكتب 

أشرف رقم 2ا طيبق رقم 6 شيرع 

عبت وذكريم بنجلفن - فيس - 30000 

فيس وملغرب

نأسيس شركة لوت مسؤاذاة 

محتادا لوت وذشريك وذفحات 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

72075

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
نم إعتود وذ يتفن   2022 ميرس   21

مسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وذفحات  وذشريك  لوت  محتادا 

بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وذشريك  لوت  محتادا  مسؤاذاة 

وذفحات.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 

 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.PAYKEL MAROC SARL AU

نيجر   : بإ جيز  وذشركة  غرض 

اوستيرود  بيلجملة،  مستفرد  باع 

اوملكمالت  وذطباة  والجهزا  انفزيع 

وذتجمال  امستحضروت  وذغذوئاة 

اوملفود وذكامايئاة، نيجر مستحضروت 

وذتجمال بيلجملة، نيجر أا اساط في 

والستيرود اوذتصت ر..

مكتب   : والجتميعي  ومل ر  عنفون 

شيرع   6 رقم  طيبق  2ا  رقم  أشرف 

عبت وذكريم بنجلفن - فيس - 30000 

فيس وملغرب.

أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .

 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:

 1.000  : ودزيري  محمت  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :

عنفوته و)  ودزيري  محمت  وذسات 

3 طريق  شيرع وذربيط نجزئة فضالة 

عين وذش ف 30000 فيس وملغرب.

اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:

عنفوته و)  ودزيري  محمت  وذسات 

3 طريق  شيرع وذربيط نجزئة فضالة 

عين وذش ف 30000 فيس وملغرب

بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 

ميرس   29 بتيريخ  بفيس  وذتجيرية 

2022 نحت رقم 1630/2021.

1278I

COMPTAMAR EXPERTISE

MAKABAT
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

MAKABAT شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا

اعنفون م رهي وإلجتميعي 26 محج 

مرس وذسلطين، وذطيبق وألال، 

وذش ة 3، - 20000 وذتور وذباضيء 

وملغرب

نأسيس شركة لوت وملسؤاذاة 

وملحتادا 
رقم وذت اات في وذسجل وذتجيري : 

3755ا5

في  مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى 
وذ يتفن  إعتود  نم   2022 ميي   11

وملسؤاذاة  لوت  ذشركة  وألسي�سي 

وملحتادا بيملميزوت وذتيذاة:

لوت  شركة   : وذشركة  شكل 

وملسؤاذاة وملحتادا.

عنت  متبفعة  وذشركة  تسماة 
 : تسماتهي  بمختصر  وإلقتضيء 

.MAKABAT
والعميل   : بإ جيز  وذشركة  غرض 
وذح يرية، ولختميت ا أشغيل متنفعة.
26 محج   : عنفون ومل ر والجتميعي 
وألال،  وذطيبق  وذسلطين،  مرس 
وذباضيء  وذتور   20000  -  ،3 وذش ة 

وملغرب.
أجلهي  من  نأسست  وذتي  وملتا 

وذشركة : 99 سنة .
 100.000 مبلغ رأسميل وذشركة: 

درهم، م سم كيذتيلي:
 500  : وذشرقياي  قروري  وذسات 

حصة ب امة 100 درهم ذلحصة .
وذسات مر�سي حمات : 500 حصة 

ب امة 100 درهم ذلحصة .
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

اصفيت امفوطن وذشركيء :
وذسات قروري وذشرقياي عنفوته و) 
 18 رقم   2 زت ة  س  ذطافة  نجزئة 
وذباضيء   20000 وذبرتف�سي  ص  ح 

وملغرب.
وذسات مر�سي حمات عنفوته و) حي 
 16 رقم   18 وذ تس نجزئة وي زت ة 

وذبرتف�سي 20000 وذباضيء وملغرب.
اوذحيئلاة  وذشخصاة  وألسميء 

امفوطن مسيري وذشركة:
وذسات مر�سي حمات عنفوته و) حي 
 16 رقم   18 وذ تس نجزئة وي زت ة 

وذبرتف�سي 20000 وذباضيء وملغرب
بيملحكمة  وذ يتفني  وإل توع  نم 
 20 بتيريخ  وذباضيء  بيذتور  وذتجيرية 

ميي 2022 نحت رقم 2ا8ا82.
1279I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SUNNY HILL ECOLE PRIVEE
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

وستتروك خطٍإ

وستتروك خطٍإ اقع بيلجريتا 
وذرسماة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

رقم 1 زت ة وذحيبت وذفي�سي شيرع 
وبن ولخطاب وذش ة 3 بفرميتة ، 



9829 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

30060، فيس وملغرب

 SUNNY HILL ECOLE PRIVEE

شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

 اعنفون م رهي وإلجتميعي 13 نجزئة 
رييض وذتوذاة وبن ولخطاب - 30000 

فيس وملغرب.

بيلجريتا  اقع  خطٍإ  إستتروك 

وذرسماة عتد 5718 بتيريخ 01  فتاف 

.2022

 SUNNY بتال من : تسماة وذشركة

HILL STUDIO

 SUNNY HILL ECOLE  :   رأ 

PRIVEE

وذبيقي بتان تغاير.

1280I

وألستيد منير وذحزازي وإلدري�سي

 RESORT BUILDING

TRADING
شركة لوت وملسؤاذاة وملحتادا

نأسيس شركة

مكتب والستيل منير وذحزازي 

وإلدرري�سي

مفثق بتطفون

سجل نجيري عتد

125999

مؤرخ  عرفي  ع ت  بم ت�سى   /1

نمت  بيذربيط،   2017 05  فذافز  في 

ذشركة  وألسي�سي  وذ يتفن  صايغة 

فامي  لي   ، وملسؤاذاة  محتادا 

خصيئصهي:

 SOCIÉTÉ » RESORT وذتسماة: 

BUILDING TRADING« SARL
وذهتف: وإلنحيش وذح يري

من  فم  وبتتوء  سنة   99 وملتا: 

وذت اات في وذسجل وذتجيري؛

ومل ر: وذربـــــــيط، عميرا رقم 2 ش ة 
رقم 3 زت ة دو يت عياو أكتول

درهم،   100.000 وذرأسميل: 

من  ت ت ة  حصة   500 إلى  م سم 

نم وكتتيبهي بيذكيمل  100درهم،  فئة 

اازعت على وذشركيء كمي  لي:

وذسات عبت وذلطاف وذب يلي : 510 

حصة

وذساتا كفثر بنغيزي وخالقي : 190 

حصة.

وذسات حسن وذب يلي : 100 حصة

وذسات غاثة وذب يلي : 100 حصة

 100  : وذب يلي  وذسات  فسف 

حصة

مسير ن  بصفتهمي  عاني  وذتساير: 

ملتا غير محتادا ابصفة منفصلة.

ا  وذب يلي  وذلطاف  عبت  وذسات 

وذساتا كفثر بنغيزي وخالقي 

نم وإل توع وذ يتفني بيملحكمة   /2

26  فذافز  والبتتوئاة بيذربيط بتيريخ 

2017، نحت عتد ا32ا.
 ذلخالصة ا وذباين: 

 وألستيل منير وذحزازي وإلدري�سي 

1281I
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 2022/27

حسيب رقم : 5075

وذطرف وألال :

ميسيء قتا، رقم بطيقة وذتحريف 

مغرباة   A3935اا  : وذفطناة 

ولجنساة.

وذطرف وذثيني :

بطيقة  رقم  وسالاي،  فيطمة 

 A33527ا  : وذفطناة  وذتحريف 

مغرباة ولجنساة.

وألصل وذتجيري : باع وملالبس.

وذطيبق وذسفلي   8 رقم   : وذحنفون 

وملركز وذتجيري و ت بيهي وذربيط شيرع 

ولحسن وذثيني.

 رقم وذسجل وذتجيري : ا6ا109.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 

بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15) 

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.

وذنشرا وألالى
رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

12 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط

ملف رقم : 2022/28

حسيب رقم : 5076

وذطرف وألال :

بطيقة  رقم  اديحة،  سمالي 

 BE473207  : وذفطناة  وذتحريف 

مغرباة ولجنساة.

وذطرف وذثيني :

 PHARMACIE شركة 

مسيرهي   AL MASBAH AL KABIR

م رهي  اديحة،  سمالي  وذ يتفني 

9 ح.ي.م  والجتميعي : حي وذكفرا رقم 

وذربيط.

وألصل وذتجيري : صاتذاة

وذحنفون : حي وذكفرا رقم 9 ح.ي.م 

وذربيط.

 رقم وذسجل وذتجيري : 716ا5.
بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15) 

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.
وذنشرا وألالى

رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

13 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط
ملف رقم : 2022/29
حسيب رقم : 5077

وذطرف وألال :
مزهير تيد ة، رقم بطيقة وذتحريف 
مغرباة   B435126  : وذفطناة 

ولجنساة.
وذطرف وذثيني :

PHARMACIE MAZHAR شركة
مسيرهي وذ يتفني ميزهير تيد ة.

م رهي والجتميعي : رقم 127 ومل 3 
ح.ي.م وذربيط.

وألصل وذتجيري : صاتذاة
3 ح.ي.م  127 ومل  وذحنفون : رقم 

وذربيط.
رقم وذسجل وذتجيري : 7158ا.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15) 

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.
وذنشرا وألالى

رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

14 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط
ملف رقم : 2022/16
حسيب رقم : 931ا

وذطرف وألال :
بطيقة  رقم  بنحتي،  ولحسين 
مغربي   I57349  : وذفطناة  وذتحريف 

ولجنساة.
بطيقة  رقم  بنحتي،  حلامة 
 A762156  : وذفطناة  وذتحريف 

مغرباة ولجنساة.

وذطرف وذثيني :

بطيقة  رقم  بنحتي،  مالك 

 A7959اا  : وذفطناة  وذتحريف 

مغرباة ولجنساة.

وألصل وذتجيري : تحلام وذسايقة.

مجمفعة   21 رقم   : وذحنفون 

وذزيتفن وذنهضة وذربيط.

رقم وذسجل وذتجيري : 112252.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 

بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15) 

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.

وذنشرا وذثيتاة
رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

47 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط

ملف رقم : 2022/33

حسيب رقم : 0ا51

وذطرف وألال :

بطيقة  رقم  بفتجفع  فسف، 

مغربي   A6291  : وذفطناة  وذتحريف 

ولجنساة.

وذطرف وذثيني :

بطيقة  رقم  ومين،  بفتجفع 

وذتحريف وذفطناة : A328283 مغربي 

ولجنساة.

وألصل وذتجيري : صاتذاة.

وذحنفون : حي وذسالم عميرا 6 رقم 

2 سال.

 رقم وذسجل وذتجيري : 33762.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 

بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15) 

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.

وذنشرا وذثيتاة
رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

48 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط
ملف عتد : ا2022/3

حسيب : رقم 6ا51

وذطرف وألال :
وحمفش بفجماع.

 : رقم وذبطيقة وذتحريف وذفطناة 
3اA1610، مغربي ولجنساة.

عبت  حمف  و ت   : وذثيني  وذطرف 
هللا، رقم وذبطيقة  وذتحريف وذفطناة 

W151201، مغربي ولجنساة.
وملفود  باع   : وذتجيري  والصل 

وذغتوئاة.
وذحنفون : وذربيط دكين بشيرع ذحلف 

رقم 11.
رقم وذسجل وذتجيري : ا703ا.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
بيذربيط إلى غي ة خمسة عشر  15)

 فمي من صتار وإلعالن وذثيني.
وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس كتيبة وذضبط

59 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذربيط
ملف  رقم : 2022/35

حسيب رقم : 5153

وذطرف والال  : د نير اهابة.
 : رقم وذبطيقة وذتحريف وذفطانة 

.A729913
مغرباة ولجنساة.

شركة   : وذثيني  وذطرف 
 PHARMACIE AIN ATIQ

.TEMARA
مسيرهي وذ يتفني : د نير اهابة.

والصل وذتجيري : صاتذاة.
نجزئة سحت ة  ا  رقم   : وذحنفون 

عين عتاق نميرا.
وذسجل وذتجيري رقم : 75810.

بمصلحة  وذتحرضيت  است بل 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
15  فمي من صتار  بيذربيط ولى غي ة 

والعالن وذثيني.

وذنشرا وذثيتاة
رئيس مصلحة وذسجل وذتجيري

60 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بمراكش
باع أصل نجيري

ملف رقم : 5ا/2022
حسيب رقم : 561ا

في  مؤرخ  عرفي  ع ت   بم ت�سى 
بمروكش  امسجل   2022 أبريل   15
وذسات  بيع   2022 أبريل   19 بتيريخ 
ذبطيقة  ولحيمل  وذغني،  عبت  منهيلي 
 EA79721 رقم  وذفطناة  وذتحريف 
وذسيكن نجزئة وذزرقطفني رقم 1585 
وذسات  ذفيئتا  مروكش  وملحيمات، 
ذبطيقة  ولحيمل  مصطفى،  مفميد 

.EE1115وذتحريف وذفطناة رقم 8ا
جماع حصته في وألصل وذتجيري 
 3 وملحيمات  وذكيئن  بيملحل   وذكيئن 
مل هى  اوملحت  مروكش  ا12،  رقم 
نحت  وذتجيري  بيذسجل  اوملسجل 
رقم 135818 بجماع عنيصره ومليد ة 

اوملحنفية، بمبلغ 110.000 درهم.
أعاله  وملذكفر  وذبيئع  دوئني  فحلى 
قسم  إلى  بتحرضيتهم  أن  ت تمفو 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 
بمروكش دوخل أجل  بتتئ من نيريخ 
وذافم  في  اينتهي  وألال  وإلعالن  نشر 
ولخيمس عشر  15) من نشر وإلعالن 

وذثيني.
وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس كتيبة وذضبط

17 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بمروكش
هبة أصل نجيري

ملف رقم : اا/2022
حسيب رقم : 551ا

بم ت�سى ع ت نفثا ي حرر بمكتب 
 وألستيل هشيم أبيلي، مفثق بمروكش في 
اوملسجل بمروكش   2022 ميرس   31
بتيريخ 15 أبريل 2022 سجل وإل توع 
أمر   11071-0027848-2022
وذسات  اهب   23869 بيالستخالص 
ولحيمل  سميعال،  وت  ولجلال  عبت 
رقم  وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة 
وذسيكن بمروكش وملسيرا   ،N20829
3 حرف س رقم ا57، ذفيئتا وآلنسة 
سلمى وت سميعال، ولحيملة ذبطيقة 
 ،EEا6067ا وذتحريف وذفطناة رقم 

حرف   3 وملسيرا  بمروكش  وذسيكنة 

وت  ذبنى  وآلنسة  ا57،  رقم  س 

ولحيملة ذبطيقة وذتحريف  سميعال، 

وذسيكنة   ،EE60127ا وذفطناة رقم 

 6 SQ Esquirol 94000 بفرنسي 

وتسميعال،  رتاي  وآلنسة   ،Certeil

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 
وذسيكنة بمروكش   ،EE585159 رقم 

وآلنسة  ا57،  رقم  س   3 وملسيرا 

اد ين وت سميعال، ولحيملة ذبطيقة 

 ،EE699589 وذتحريف وذفطناة رقم 

3 س رقم  وذسيكنة بمروكش وملسيرا 

ا57، 1/2 من وألصل وذتجيري وذحيئت 

نجزئة  مبراكة  بمروكش  اوذكيئن  ذه 
بيذسجل  اوملسجل  أكافض،  أ  رقم 

بجماع   76636 رقم  نحت  وذتجيري 

بمبلغ  اوملحنفية  ومليد ة  عنيصره 

250.000 درهم.

فحلى دوئني وذفوهب وملذكفر أعاله 

قسم  إلى  بتحرضيتهم  أن  ت تمفو 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذتجيري  وذسجل 

بمروكش دوخل أجل  بتتئ من نيريخ 

وذافم  في  اينتهي  وألال  وإلعالن  نشر 

ولخيمس عشر  15) من نشر وإلعالن 

وذثيني.

وذنشرا وذثيتاة
عن رئيس كتيبة وذضبط

18 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
ملف وذباع رقم : 11/2022

حسيب رقم 252ا

مفثق  نفثا ي  ع ت  بم ت�سى 

بفذغتون  وذت ن  بتر  ل.  طرف  من 

 2022 ا1 فبرو ر  وملفثق بفيس بتيريخ 

اوملسجل بتيريخ 17 فبرو ر 2022.

وذبيئع :

تجاة اشتفت 2796اC1 وذسيكن 

نجزئة وذهيشمي   6 شيرع بيرات فاال 

طريق و مفزور فيس.

وملشتري :

 Cوذتريفيشة مجت وذحين 025ا2ا

طريق   8 رقم  أمانة  نجزئة  وذسيكن 

عين وذسمن فيس.

باع أصل نجيري

ذألصل وذتجيري رقم 23982.

ذفي  سين  شيرع   60  : بـ  وذكيئن 

وذسحيدا م.ج فيس.

بثمن قتره : 300.000 درهم.

أجل  دوخل  وذتحرضيت  ان بل 

خمسة عشر  فمي من نيريخ وذنشرا 

وذثيتاة بيلجريتا وذرسماة.

وذنشرا وذثيتاة
عن رئيس كتيبة وذضبط

وذسات وملصطفى خطيبي

22 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 0ا1305

حسيب رقم : 3اا18

باع أصل نجيري

ففت :

ولحيمل  عسيل  وذسات  فسف 

وذفطناة  وذتحريف  ذطيقة 

.BK519531

ذفيئتا :

ولحيمل  صبري  وذسات  يسين 

.BJ370888 ذطيقة وذتحريف وذفطناة

ولحيمل  صبري  محمت  وذسات 

.BJ457466 ذطيقة وذتحريف وذفطناة

مجمفع وألصل وذتجيري وملتفوجت 

ا56   53 زت ة  زواية  وذباضيء  بيذتور 

ذباع  محت   9 متجر  وذ ريحة  درب 

وملالبس ولجيهزا بنصف ولجملة.

رقم  وذتجيري  بيذسجل  اوملسجل 

39962ا.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 

بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى
عن رئيس كتيبة وذضبط

15 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء

ع ت ن تمة

ملف رقم : ا13061

حسيب رقم : 12ا19

اهم  محمت  مايرا  وذهيذك  ارثة 

وذسيدا :

وذسات عزيز مايرا، ولحيمل ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE41945 ؛

وذسات وحمت مايرا، ولحيمل ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE417579 ؛

وذسات مهتي مايرا، ولحيمل ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE696604 ؛

وذساتا تزهة مايرا، ولحيمل ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE75297 ؛

وذساتا هنت مايرا، ولحيملة ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE616060 ؛

وذساتا مريم مايرا، ولحيملة ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BE747914 ؛

ولحيملة  مايرا،  زكاة  وذساتا 

ذبطيقة وذتحريف وذفطناة BE77445 ؛

ولحيملة  مايرا،  كنزا  وذساتا 

ذبطيقة وذتحريف وذفطناة B99659 ؛

ذلشخص  ممثلف  بصفتهم 

وذطباعي امسجل بيذسجل وذتجيري 

36500ا  رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور 

طفر  في  ذشركة  مسيرا  ابصفتهم 

وذتكفين خصيئصهي كيذتيلي :

نم نصريو على مي  لي :

نم وذ ايم بت تمة طباحاة ذشركة 

 ETABLISSEMENT BERRADA

شركة لوت مسؤاذاة   ET MIYARA

م رهي  اوحت  بشريك  محتادا 

محمت  شيرع   12  : والجتميعي 

وذسيدس، وذتور وذباضيء.

نم وملسيهمة في وذشركة وملذكفرا 

أعاله بجماع عنيصر أصفل اخصفم 

وذطباعي  ذلشخص  وذتجيري  وألصل 

ذلحنيصر  ميذكة  وذشركة  انصبو 

وملسيهم بهي وبتتوء من  فم تسجالهي 

في وذسجل وذتجيري.
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من  وملستفاتا  ذلشركة  ساكفن 
ذألصل  ومللكاة  كيمل  وذت تمة  هذه 
من  وبتتوء  ن تمته  ولحيل  وذتجيري 
نفقاع هذو وذح ت اساكفن ذهي أ ضي 
وذنهيئي  وإلنشيء  من  وبتتوء  والتتفيع 
ذهذه وذشركة وألصل وذتجيري وذكيئن 
محمت  شيرع   12 وذباضيء  بيذتور 
اوملسجل  وذباضيء  وذتور  وذسيدس، 
وذباضيء  بيذتور  وذتجيري  بيذسجل 

نحت رقم 36500ا.
ابذذك فيذتحرضيت تسجل بمكتب 
مكتب  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 
وذسجل وذتجيري بيذتور وذباضيء دوخل 
أجل خمسة عشر  15)  فمي وملفولي 

ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.
وذنشرا وألالى

رئيس كتيبة وذضبط

16 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
ع ت ن تمة

ملف رقم : 0ا1306
حسيب رقم : 19889

وذسات علات محمت، ولحيمل ذبطيقة 
وذتحريف وذفطناة BK183684 ؛

ولحيمل  ذطافة،  علات  وذساتا 
ذبطيقة وذتحريف وذفطناة BK183683 ؛
ولحيملة  خت جة،  علات  وذساتا 
ذبطيقة وذتحريف وذفطناة BK325590 ؛
وذساتا علات مانة، ولحيملة ذبطيقة 

وذتحريف وذفطناة BK96860 ؛
ولحيملة  نحامة،  علات  وذساتا 
ذبطيقة وذتحريف وذفطناة BK512567 ؛
بصفته ممثلف ذلشخص وذطباعي 
وذتجيري  بيذسجل  امسجلفن 
7686اا  رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور 
طفر  في  ذشركة  شركيء  ابصفتهم 

وذتكفين خصيئصهي كيذتيلي :
نم نصريو على مي  لي :

نم وذ ايم بت تمة طباحاة ذشركة 
لوت  شركة   SANCY51 SARL
اوحت  بشريك  محتادا  مسؤاذاة 
 62LOT QULFQ : م رهي والجتميعي 
 EXTENSION RUE 103 ETG 2

.OUFFQ

نم وملسيهمة في وذشركة وملذكفرا 

أعاله بجماع عنيصر أصفل اخصفم 

وذطباعي  ذلشخص  وذتجيري  وألصل 

ذلحنيصر  ميذكة  وذشركة  انصبو 

وملسيهم بهي وبتتوء من  فم تسجالهي 

في وذسجل وذتجيري.

من  وملستفاتا  ذلشركة  ساكفن 

ذألصل  ومللكاة  كيمل  وذت تمة  هذه 

من  وبتتوء  ن تمته  ولحيل  وذتجيري 

نفقاع هذو وذح ت اساكفن ذهي أ ضي 

وذنهيئي  وإلنشيء  من  وبتتوء  والتتفيع 

ذهذه وذشركة وألصل وذتجيري وذكيئن 

 62LOT QULFQ وذباضيء  بيذتور 

 EXTENSION RUE 103 ETG 2
OUFFQ اوملسجل بيذسجل وذتجيري 

بيذتور وذباضيء نحت رقم 7686اا.

ابذذك فيذتحرضيت تسجل بمكتب 

مكتب  وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط 

وذسجل وذتجيري بيذتور وذباضيء دوخل 

أجل خمسة عشر  15)  فمي وملفولي 

ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى
رئيس كتيبة وذضبط

17 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء

نففيت حق وذكروء

ملف رقم : 2ا1306

حسيب رقم : 19973

عشلفج،  سيرا  وذساتا  ففنت 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 

بيذسجل  اوملسجلة   BH379309

وذتجيري نحت رقم 550ا0ا ؛

عشلفج،  تبالة  اوذساتا 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 

بيذسجل  اوملسجلة   BH350884

وذتجيري نحت رقم 552ا0ا.

 MOROCCAN شركة  ذفيئتا 

PRIVATE PARTNERS SARL م رهي 

شيرع   19 وذباضيء  بيذتور  والجتميعي 

بفساجفر  حي  وذروحة،  حي  وذزئبق 

نحت  وذتجيري  بيذسجل  اوملسجلة 

رقم 237157.

ذلح ير  وذتيبع  وذكروء  حق  جماع 
وذكيئن بيذتور وذباضيء رقم 108 شيرع 
وذذي  ضم  ولجميعة  قرية  تفتبر   6
وذسجل وذتجيري 552ا0ا ا550ا0ا.
تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 
مكتب وذسجل وذتجيري بيذتور وذباضيء 
دوخل أجل خمسة عشر  15)  فمي 

وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.
وذنشرا وألالى

عن رئيس كتيبة وذضبط

18 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
نففيت حق وذكروء

ملف رقم : اا1306
حسيب رقم : 19975

ولحيمل  عتي،  طيرق  وذسات 
 BK122656 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 
وذطباعي  ذلشخص  ممثل  بصفته 
بيذتور  وذتجيري  بيذسجل  امسجل 
وذباضيء نحت رقم 598ا37 ابصفته 
مسير احات ذشركة في طفر وذتكفين، 

خصيئصهي كيذتيلي :
نم نصريو على مي  لي :

نم وذ ايم بت تمة طباحاة ذشركة 
 PHARMACIE IBN SINA HAY
شركة   MOHAMMADI SARL AU
لوت مسؤاذاة محتادا بشريك اوحت 
وذباضيء  وذتور  ب  والجتميعي  م رهي 
حي   15 بلفك  وذشهتوء،  شيرع   319

وملحمتي.
نم مسيهمة في وذشركة وملذكفرا 
أعاله بجماع عنيصر أصفل اخصفم 
وذطباعي  ذلشخص  وذتجيري  وألصل 
ذلحنيصر  ميذكة  وذشركة  انصبو 
وملسيهم بهي وبتتوء من  فم تسجالهي 

في وذسجل وذتجيري.
من  وملستفاتا  ذلشركة  ساكفن 
ذألصل  ومللكاة  كيمل  وذت تمة  هذه 
من  وبتتوء  ن تمته  ولحيل  وذتجيري 
نفقاع هذو وذح ت اساكفن ذهي أ ضي 
وذنهيئي  وإلنشيء  من  وبتتوء  والتتفيع 
ذهذه وذشركة وألصل وذتجيري وذكيئن 
وذباضيء  وذتور  ب  وذباضيء  بيذتور 
حي   ،15 بلفك  وذشهتوء  شيرع   319
وملحمتي اوملسجل بيذسجل وذتجيري 

بيذتور وذباضيء نحت رقم 598ا37.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 
مكتب وذسجل وذتجيري بيذتور وذباضيء 
دوخل أجل خمسة عشر  15)  فمي 

وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.
وذنشرا وألالى

عن رئيس كتيبة وذضبط

19 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
باع جزئي ألصل نجيري

ملف رقم 6ا1306
حسيب : 20052

 QANAWAT SARL ففنت شركة 
AU« وملمثلة من طرف وذسات عتتين 
عمر عفض وذحبثيني وميروتي ولجنساة 
 RLJZ87420 وذسفر  لجفوز  ولحيمل 
 QANAWAT MUSIC ذفيئتا شركة 
وملمثلة   »MOROCCO SARL
فسيح  و مين  وذساتا  طرف  من 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 
وألصل  جزئي  باع   BJ276411 رقم 
وذباضيء  بيذتور  وملتفوجت  وذتجيري 
 TECHNOPARK ROUTE DE
بيذسجل  اوملسجلة   NOUCEUR

وذتجيري رقم 262325.
اصف عنيصر وذشهرا وملن فذة 

وذبنفد غير ملمفسة :
ولحق في والدعيء بأته خلافة وذبيئع 

في تاة حسنة.
وذحمالء وملرنبطفن بيذشهرا.

بايتيت وذكمبافنر  وذصفحة 5).
وملتحل ة  وذفكرية  ومللكاة  ح فق 

بيذنشيط وملفسا ي  وذصفحة 6).
هي  مي  وذتجيرية  ب تر  وذحالميت 

مسجلة) وذصفحة 7).
وملرنبطة  اوالذتزوميت  ولح فق 
 1 ومللحق  في  وملترجة  بيذح فد 

 وذصفحة 16).
رسفم والنصيالت  وذصفحة 8).

وملحلفميت  نكنفذفجاي  أتظمة 
 وذصفحة 8).

وذذي ال  تم نخزينه  كل محتفى 
 DAM على  إذاه  وذفصفل  ايمكن 

وذتنساق وملتفق علاه  وذصفحة 5).
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وملحلفميت وذصفحة 7.

وذسجالت  وذصفحة 8).

وذتي  وملصرفاة  ولحسيبيت  جماع 

بشكل  وملغرب  قنفوت  تستختمهي 
وملفسا ي  وذنشيط  إطير  في  رئي�سي 
وألخرى  ولح فق  اجماع  وملغربي 

اوألصفل غير ملمفسة وذتي نمتلكهي أا 

اوملستختمة  وملغرب  قنفوت  نمنحهي 

بشكل أسي�سي فامي  تحلق بيذنشيط 

وملفسا ي وملغربي.

وذبنفد ومللمفسة :

 2 ومللحق  في  وملترجة  وملحتوت 

 وذصفحة 17).

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 

بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى
عن رئيس كتيبة وذضبط

20 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
هبة أصل نجيري

ملف رقم 8ا1306

حسيب : 20277

ولحيمل  تيفع  أحمت  وذسات  ففت 

 B213958 ذبطيقة وذتحريف وذفطناة

ولحيملة  تيفع  رقاة  وذساتا  ذفيئتا 

ذبطيقة وذتحريف BE753460 مجمفع 

وذساتا  ذفيئتا  وذتجيري  وألصل 
رقاة تيفع ولحيملة ذبطيقة وذتحريف 

ذلخايطة  وملحت   B213958 وذفطناة 
زت ة   30 وذباضيء  بيذتور  اوملتفوجت 

بيذسجل  اوملسجل  وذزوس  بيذفن 

وذتجيري رقم 137962.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 

بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى
عن رئيس كتيبة وذضبط

21 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء

باع أصل نجيري
ملف رقم 130650

حسيب : 1ا203

فيطمة  وملرحفمة  ارثة  ففت 

واننال والدري�سي :

والدري�سي  واننال  محمت  وذسات 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 

.A25871

واف ير  و ت  اوذساتا  جة 

ذبطيقة وذتحريف وذفطناة  ولحيملة   

.A1171اا

عمروني  كنزا  وذساتا  ذفيئتا 

ذبطيقة وذتحريف  ولجفطي ولحيملة   

.C9وذفطناة 783اا

وملحت  وذتجيري  وألصل  مجمفع 

 PHARMACIEN وملسميا  ذصاتذاة 

  COMPING DE TAMARIS

 19 كلم  وذباضيء  بيذتور  اوملتفوجت 

طريق وزمفر زواية طريق طميريس دور 

وذتجيري  بيذسجل  اوملسجل  بفعزا 

رقم 0ا5ا23.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 

بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى
عن رئيس كتيبة وذضبط

22 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء

ملف رقم : 130652

حسيب رقم : 3ا203

ع ت ن تمة

ولحيملة  بفعالم  ومانة  وذساتا 

 B383133 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 

وذطباعي  ذلشخص  ممثلة  بصفتهي 

بيذتور  وذتجيري  بيذسجل  امسجل 

وذباضيء نحت رقم 18ا191 ابصفتهي 

مسير احات ذشركة في طفر وذتكفين 

خصيئصهي وذتيلي :

نم نصريو على مي  لي :

نم وذ ايم بت تمة طباحاة ذشركة  

 PHARMACIE BOUALAM SARL

محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة   AU

بشريك احات م رهي والجتميعي بيذتور 
وذباضيء حي وذسفورت زت ة 5 رقم ا5 

عين وذبرجة نم مسيهمة في وذشركة 
وملذكفرا أعاله بجماع عنيصر أصفل 

ذلشخص  وذتجيري  وألصل  اخصفم 

ميذكة  وذشركة  انصبو  وذطباعي 

من  فم  ذلحنيصر وملسيهم بهي وبتتوء 

تسجالهي في وذسجل وذتجيري.

من  وملستفاتا  ذلشركة  ساكفن 

ذألصل  ومللكاة  كيمل  وذت تمة  هذه 

من  وبتتوء  ن تمته  ولحيل  وذتجيري 

نفقاع هذو وذح ت اساكفن ذهي أ ضي 

وذنهيئي ذهذه  وإلنشيء  والتتفيع وبتتوء 

وذشركة وألصل وذتجيري وذكيئن بيذتور 
رقم   5 زت ة  وذسفورت  بحي  وذباضيء 

بيذسجل  اوملسجل  وذبرجة،  عين  ا5 

رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور  وذتجيري 

18ا191.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 

خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء  بيذتور 

وألالى  ذلنشرا  وملفولي  عشر  فمي 

اوذثيتاة بمكتب وذسجل وذتجيري.

وذنشرا وألالى
رئيس كتيبة وذضبط

23 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء

ملف رقم : ا13065

حسيب رقم : ا2036
باع أصل نجيري

وختويش  وذحربي  وذسات  ففت 

وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 

و مين  وذساتا  ذفيئتا   EB120800

وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة  بفسحات 

وذفطناة BK612229 مجمفع وألصل 

وذتجيري وملحت مل هى وملتفوجت بيذتور 

 50 عميرا  وذففيق  نجزئة  وذباضيء 
رقم 2 عين وذسبع اوملسجل بيذسجل 

وذتجيري رقم ا955اا.

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 
بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.
وذنشرا وألالى

رئيس كتيبة وذضبط

24 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
ملف رقم : 130656
حسيب رقم : 12ا20

باع أصل نجيري
ومحمت  بيذحسري  وذسات  ففت 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 
بلحسري  وذسات  ذفيئتا   B189525
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  رشات 
وذسات بلحسري   A21632ا وذفطناة 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  عيدل 
وذسات بلحسري   A607326 وذفطناة 
وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل  محمت 

 Aوذفطناة 81ا35ا
مجمفع وألصل وذتجيري وملحت ذباع 
اوالطفيل  اوذنسيء  ذلرجيل  وملالبس 
شيرع  اا،  وملتفوجتا بيذتور وذباضيء 
وذتجيري  بيذسجل  اوملسجل  وذزوس 

رقم 122818.
تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 
بيذتور  وذتجيري  وذسجل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء 

 فمي وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.
وذنشرا وألالى

رئيس كتيبة وذضبط

25 مكرر

وملحكمة وذتجيرية بيذتور وذباضيء
ملف رقم : 130658
حسيب رقم : 37ا20

ع ت ن تمة
ولحيملة  غريب  تيد ة  وذساتا 
 C286378 رقم  وذفطناة  ذلبطيقة 
وذطباعي  ذلشخص  ممثلة  بصفتهي 
بيذتور  وذتجيري  بيذسجل  امسجلة 
وذباضيء نحت رقم 19630ا ابصفته 
مسير احات ذشركة في طفر وذتكفين 

خصيئصهي وذتيلي :
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نم نصريو على مي  لي :
نم وذ ايم بت تمة طباحاة ذشركة  
 NADUSHKA BEAUTE SARL
محتادا  مسؤاذاة  لوت  شركة   AU
والجتميعي  م رهي  احات  بشريك 
وذفقت  وبف  زت ة  وذباضيء  بيذتور 
بفركفن نم مسيهمة   G7N°4 عميرا 
بجماع  أعاله  وملذكفرا  وذشركة  في 
وألصل  اخصفم  أصفل  عنيصر 
وذطباعي انصبو  ذلشخص  وذتجيري 
وذشركة ميذكة ذلحنيصر وملسيهم بهي 
من  فم تسجالهي في وذسجل  وبتتوء 

وذتجيري.
من  وملستفاتا  ذلشركة  ساكفن 
ذألصل  ومللكاة  كيمل  وذت تمة  هذه 
من  وبتتوء  ن تمته  ولحيل  وذتجيري 
نفقاع هذو وذح ت اساكفن ذهي أ ضي 
وذنهيئي ذهذه  وإلنشيء  والتتفيع وبتتوء 
وذكيئن  وذتجيري  وألصل  وذشركة 
بيذتور وذباضيء زت ة وبف وذفقت عميرا 
بيذسجل  اوملسجل  بفركفن   G7N°4
رقم  نحت  وذباضيء  بيذتور  وذتجيري 

19630ا.
تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 
وذتجيرية  بيملحكمة  وذضبط  بمكتب 
خمسة  أجل  دوخل  وذباضيء  بيذتور 
وألالى  ذلنشرا  وملفولي  عشر  فمي 

اوذثيتاة بمكتب وذسجل وذتجيري.
وذنشرا وألالى

رئيس كتيبة وذضبط

26 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
باع أصل نجيري

ملف رقم : 2022/10

حسيب رقم 15851
بتيريخ نفثا ي  ع ت   بم ت�سى 
وذساتا  بيعت   2022 ميرس   30
رقم  ب.ت.ا  ل  ولحيملة  خبفز  وميل 
نفهتفه  مهتي  ذلسات   CB259211
 G622652 رقم  ب.ت.ا  ل  ولحيمل 
نحت  وملسجل  وذتجيري  وألصل 
والبتتوئاة  بيملحكمة  9262ا  رقم 
 779 برقم  اوذكيئن  بيلخميسيت، 
ولخميسيت،  نافلت  وذتوذاة  نجزئة 

وملسميا  صاتذاة  ألجل  اوملستغل 
عنيصره  بجماع  ولخلال«  »صاتذاة 
بثمن  اومل تر  اوملحنفية  ومليد ة 

110.000 درهم.
ذذذك فإن جماع وذتحرضيت  جب 
بيملحكمة  وذضبط  بكتيبة  أن نفضع 
أجل  دوخل  بيلخميسيت  والبتتوئاة 
نيريخ صتار  من  خمسة عشر  فمي 

وذنشرا وذثيتاة.
وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
إعالن عن إشهير شروء أصل نجيري

شحبة وذسجل وذتجيري
ملف رقم : ا2022/0
حسيب رقم : 1109

بم ت�سى ع ت شروء أصل نجيري 
وملنجز   2022 ميرس  ا2  في  مؤرخ 
فلفس  لا.مريم  وذحتذين  طرف  من 
بكتيبة  اوملفدع  وذروشتي  ال.محمت 

وذضبط بتيريخ 12 أبريل 2022.
وذافسفي،  لحسن  وذسات  وشترى 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيمل 

X57110 ؛
صبين،  وذسحت ة  وذساتا  من 
وذفطناة  وذتحريف  ذبطيقة  ولحيملة 

.JB107248
وملنصب  وذتجيري  مجمفع وألصل 
 9 برقم  وذكيئن  وذتجيري  وملحل  على 
اوملسجل  إتزكين  دكيذة،  زت ة  مكرر 
وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 
ا98ا5  والبتتوئاة بإتزكين نحت رقم 
عنيصره  بجماع  وذتحلالي  بيذسجل 
بثمن إجميلي قتره  اوملحنفية  ومليد ة 

80.000 درهم.
رئيس  وذسات  يحلن  علاه  ابنيء 
لي  ذكل  وذضبط  كتيبة  مصلحة 
وذشروء  على  وذتحرضيت  أن  مصلحة 
هذه  ضبط  بكتيبة  نفدع  وملذكفر 
15  فمي  وملحكمة دوخل أجل أقصيه 
وملفوذاة ذلنشرا وذثيتاة طب ي ذلميدا ا8 

من متاتة وذتجيرا.

وذنشرا وذثيتاة

رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

20 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية

2022/1337

ملف باع : 2022/03

حسيب خصف�سي : 11395

باع أصل نجيري

يحلن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط 

أته  بيملحمت ة  والبتتوئاة  بيملحكمة 

بتيريخ أبرم  نفثا ي  ع ت   بم ت�سى 

بتيريخ اسجل   2022 أبريل   6 

نم  بيملحمت ة   2022 أبريل   12

وملفجفد  وذتجيري  وألصل  نففيت 

إقيمة  وملفمن  عبت  شيرع  بيملحمت ة 

وملتمثل في  سنطرول بيرك عميرا س، 

ذلحالقة اوذتجمال اوملسمى  صيذفن 

وملسجل   ،PRESTIGE NAILS

بيذسجل وذتجيري نحت رقم : 19150، 

برودي  تفيسة  وذساتا  طرف  من 

 ،M91291 رقم  وذفطناة  بطيقتهي 

عبت هللا  بن  محمت  بشيرع  وذ يطنة 

وذحرفين   2 ش ة  2ا  وذركروكي عميرا 

وذربيط ذفيئتا وذساتا تيد ة شرقياي 

وذ يطنة بفرنسي بطيقتهي وذفطناة رقم 

BJ209492، الذك بثمن إجميلي قتره 

300.000 درهم.

وذتحرضيت  جماع  فإن  اعلاه 

 جب أن ن تم إلى كتيبة ضبط هذه 

من  15  فمي  أجل  دوخل  وملحكمة 

نيريخ وذنشرا وذثيتاة.

وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

23 مكرر

وملحكمة والبتتوئاة بيملحمت ة

2022/1336

ملف هبة : ا2022/0

حسيب خصف�سي : 11503

هبة أصل نجيري

يحلن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط 

بيملحمت ة  والبتتوئاة  بيملحكمة 

وملبرم  وذحتلي  وذح ت  بم ت�سى  أته 

 ،2017 ديسمبر   15 اوملسجل بتيريخ 

وذحبتي بطيقته  تبال  وذسيدا  أشهت 

اوذساتا   BE513395 رقم  وذفطناة 

وذفطناة بطيقتهي  وذ بيج   مريم 

وذ بيج  تيصر  اوذسات   ،Tرقم9658ا

 T938اا رقم  وذفطناة  بطيقته 

بطيقته  وذ بيج  وتيس  اوذسات 

اوذسات   T11100ا رقم  وذفطناة 

وذفطناة  بطيقته  وذ بيج  عثمين 

ذلساتا  اهبفو  أنهم   T76035 رقم 

رقم  وذفطناة  بطيقتهي  وذايزغي  ومانة 

فاال  وذزهفر  بحي  وذ يطنة   T23682

كيفة اوجبهم وملنجر  مريم وملحمت ة. 

تيد ة  وملرحفمة  من  بيإلرث  إذيهم 

وذ بيج في كيفة وألصل وذتجيري رقم 

 35 8268 وملتفوجت بتجزئة الكير رقم 

وذحيذاة وملحمت ة. اقام مي لكر بثمن 

500.000 درهم. 

وذتحرضيت  جماع  فإن  اعلاه 

 جب أن ن تم إلى كتيبة ضبط هذه 

من  15  فمي  أجل  دوخل  وملحكمة 

نيريخ وذنشرا وذثيتاة.

وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

هنت ذصفر

24 مكرر



9835 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

املحكمة االبتدائية بتمارة

نحفيل وألصل وذتجيري من شخص 

طباعي إلى شخص محنفي

ملف رقم : 2022/ا0

حسيب رقم : 23668/2022

مصيدق  عرفي  ع ت  بم ت�سى 

علاه بتيريخ 11 فبرو ر 2022 امسجل 

نحفيل  نم   2022 فبرو ر  ا1  بتيريخ 

وألصل  مفضفع  طباعي  شخص 

وذتجيري رقم 0ا1123 وملحت ذصاتذاة 

وملسميا صاتذاة سبيعي وذكيئنة بتاور 

7 محطة وفري اي عين  وذركاباين رقم 

عتاق نميرا إلى شركة وسمهي صاتذاة 

وذفحات  وذشريك  لوت  سبيعي عتاق 

رأسميذهي 3.600.000 درهم

تسجل  وذتحرضيت  فإن  ابذذك 

بمكتب وذضبط بيملحكمة والبتتوئاة 

بتميرا مكتب وذسجل وذتجيري دوخل 

وألالى  ذلنشرا  وملفولي  15  فمي  أجل 

اوذثيتاة.

وذنشرا وألالى

عن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

9 مكرر

وملحكمة  والبتتوئاة بتميرا

ملف عتد : 2022/03

حسيب : رقم 23598/2022

باع وألصل وذتجيري 

طرف  من  مفثق  ع ت  بم ت�سى 

في  مؤرخ  والنرو�سي  سهيم  وملفث ة 

بتيريخ  امسجل   ،2022 أبريل  7 ا8 

وذساتا  بيعت   ،2022 19 أبريل 

وألصل  مجمفع  وارضيل  فيطمة 

نحت  وملسجل  ذهي  وململفك  وذتجيري 

محل  عن  عبيرا  اهف  ا81ا11  رقم 

ذباع وملالبس ولجيهزا وذكيئن بيملجمع 

ملت ى  وذسفوني  والقتصيدي صهريج 

شيرع ولحسن وذثيني اولحسن وألال،

 ذلسات محمت أ فب مصبير بثمن 

فإن  ابذذك  درهم،  0.000ا2  قتره 

وذضبط  بمكتب  تسجل  وذتحرضيت 

مكتب  بتميرا  والبتتوئاة  بيملحكمة 

وذسجل وذتجيري دوخل أجل 15  فمي 

وملفولي ذلنشرا وألالى اوذثيتاة.

وذنشرا وذثيتاة

عن رئيس كتيبة وذضبط

58 مكرر

  املحكمة االبتدائية بالفقيه

 بن صالح
ملف باع رقم : 2022/03

باع أصل نجيري

مصحح  عرفي،  ع ت  بم ت�سى 

 2022 فبرو ر  ا1  بتيريخ  وإلمضيء 

 2022 فبرو ر   18 بتيريخ  امسجل 

وذسات محمت  بيع  وذتسجال،  بإدورا 

ذلبطيقة  وبروهام ولحيمل  ولخش بن 

وذسيكن حي   I207691 وذفطناة رقم 

أسيمة  ذلسات  وذسبت  سفق  وذهتى 

ذلبطيقة  ولحيمل  وذحربي  بن  تفات 

اوذسيكن   ID2666 رقم  وذفطناة 

جماع  وذسبت،  سفق  والتبحيث  حي 

وألصل وذتجيري وملستغل في باع وملفود 

وذغذوئاة بيذت ساط اومل ات بيذسجل 

وذتجيري بيملحكمة والبتتوئاة بيذف اه 

بن صيلح نحت رقم اا162 بحنيصره 

ومليد ة اوملحنفية بثمن قتره 100.000 

درهم.

أعاله  وملذكفر  وذبيئع  دوئني  فحلى 

قسم  إلى  بتحرضيتهم  أن  ت تمفو 

وذسجل وذتجيري بيملحكمة والبتتوئاة 

بيذف اه بن صيلح دوخل أجل  بتتئ 

من نيريخ نشر وإلعالن وألال اينتهي في 

وذافم ولخيمس عشر من نشر وإلعالن 

وذثيني.

وذنشرا وذثيتاة 
وإلمضيء : طلحة عبت وذغيني

65 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة
ملف إشهير نففيت أصل نجيري

رقم : 2022/06
حسيب خصف�سي رقم :  823ا2

 نففيت أصل نجيري
حرر  مفثق  ع ت  بم ت�سى 
مرود  وألستيل  بمكتب  بيذ ناطرا 
عثميني بتيريخ ا2 ميرس 2022 ففنت 
 KHADRA GUERROUZI,   وذساتا

.MAROCAINE CIN Z9302
بئر   : ب  وذكيئن  وذتجيري  وألصل 
وذرومي وذشرقاة نجزئة وملنزه مسجت 
ا  رقم  وألر�سي  وذطيبق  فلسطين 
 PRESSING وسم  نحت  وذ ناطرا 
اومل ات  كمصبنة  اوملستغل   BAHIA
وملحكمة  ذتى  وذتجيري  بيذسجل 
رقم  نحت  بيذ ناطرا  والبتتوئاة 
ب  ن ت ره  نم  اوذذي   53228

150.000 درهم.
 MOHAMED AYOUB ذفيئتا   
 ZAAM, MAROCAIN CIN :

.LB153209
فحلى دوئني وذبيئحة وملذكفرا أعاله 
أن  ت تمفو بتحرضهم ذتى وملحكمة 
والبتتوئاة بيذ ناطرا دوخل أجل  15 
من نيريخ وذنشرا وذثيتاة   فمي وبتتوء 
طب ي ذلفصل ا8 من متاتة وذتجيرا.

وذنشرا والالى
عن رئيس مصلحة كتيبة وذضبط

كفثر وذشياي
منتتبة قضيئاة من وذترجة وذثيتاة

28 مكرر
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9838  

من 01/01/2021 إلى 31/12/2021
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من 01/01/2021 إلى 31/12/2021
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9840  

 »وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية
لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية للمملكة«



9841 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9842  



9843 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9844  

11



9845 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

»املكتب الجهوي لالستثمار  الفالحي للحوز«
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9847 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9848  



9849 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 
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9851 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9852  



9853 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9854  
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9856  

1
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2
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9859 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9860  



9861 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9862  



9863 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9864  
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9866  



9867 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9868  
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9870  



9871 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9872  



9873 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9874  

5



9875 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9876  



9877 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9878  



9879 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9880  



9881 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9882  



9883 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9884  



9885 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9886  



9887 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9888  



9889 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9890  



9891 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9892  



9893 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9894  

6
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عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9898  



9899 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9900  



9901 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9902  



9903 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9904  



9905 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9906  



9907 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9908  



9909 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9910  



9911 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9912  



9913 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9914  



9915 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9916  



9917 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9918  



9919 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9920  



9921 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9922  



9923 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9924  



9925 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9926  



9927 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9928  



9929 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9930  



9931 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9932  



9933 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9934  



9935 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9936  



9937 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9938  



9939 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9940  
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9941 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9942  

8



9943 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

30



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9944  
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9945 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9946  



9947 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9948  



9949 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9950  
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9951 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9952  

33



9953 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9954  



9955 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9956  



9957 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9958  



9959 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 



عتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) الجريدة الرسمية9960  



9961 الجريدة الرسميةعتد 5718 - فينو لا وذ حتا 3اا1  فينو  فتاف 2022) 

ببنسلامين
ا3


